
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 396. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı: 6340

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Kasım 2022
SALI

Sayı : 32000



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Karar Sayısı: 6341

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



Karar Sayısı: 6342

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



Karar Sayısı: 6343

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



Karar Sayısı: 6344

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173



Sayfa : 174                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 177



Sayfa : 178                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Sayfa : 184                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 185



Karar Sayısı: 6345

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 186                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 189



Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



Karar Sayısı: 6346

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



Karar Sayısı: 6347

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Sayfa : 218                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 219



Sayfa : 220                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 221



Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 223



Karar Sayısı: 6348

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 225



Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 227



Sayfa : 228                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 229



Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231



Sayfa : 232                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 6349

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 233



Karar: 2022/594

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 234                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 235



Sayfa : 236                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



1 Kasım 2022 – Sayı : 32000                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 237



Sayfa : 238                             RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000



YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması

gereken şartlara, belgelendirilmelerine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, çevre mevzuatı ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre yönetimi hiz-
meti verecek personelin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması
gereken şartları, yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, yeterlik belgesi başvurularının
yapılması ve değerlendirilmesi ile yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması
ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek

2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aylık faaliyet raporu: İşletmelerin çevre mevzuatına uygunluğunun ve işletmelerde

çevre ile ilgili alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği,
her ay en az bir adet hazırlanması gereken raporu,

b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından

yetkilendirilen tüzel kişiyi,
ç) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için çev-

re danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,
d) Çevre yönetim birimi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere tesis veya işletmelerin

bünyesinde kurulan birimi,
e) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için çevre

yönetim birimine Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,
f) Çevre yönetimi hizmeti: Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan dü-

zenlemeler uyarınca tesis ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili ola-
rak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği ve çevre mühendisleri, çevre yönetim bi-
rimleri, çevre danışmanlık firmaları veya Bakanlığın bu Yönetmelikle belirlediği kişiler tara-
fından verilen hizmeti,

g) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere,
Bakanlık tarafından çevre mühendislerine veya yetkilendirilmiş kişilere verilen yeterlik belgesini,

ğ) Firma: Çevre danışmanlık firmalarını,
h) İç tetkik raporu: İşletmelerin, çevre mevzuatına uygunluğunun, işletmelerde çevre

ile ilgili alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği çalışma-
ların sonuçlarını içeren, her yıl en az bir adet hazırlanması gereken raporu,

ı) İl Müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,
i) İş günü: Çevre yönetimi hizmetinin verilmesi için aylık çalışma takviminde belirlenen

hafta içi çalışma gününü,
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j) İşletme: Tesis ve faaliyetleri,
k) Koordinatör: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan personelin bu Yönet-

melikte tanımlanan yükümlülükler uyarınca sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli
organizasyonu yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı sorumlu olan çevre mühendisini,

l) Personel: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi bulunan çevre mühendislerini veya
yetkilendirilmiş kişileri,

m) Sistem: Bu Yönetmelik uyarınca yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı Bakanlık
tarafından hazırlanan elektronik ortamı,

n) Sözleşme: Çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesini,
o) Tam süreli istihdam: İşletmede, çevre yönetimi biriminde veya firmada çalışacak

personelin sigorta primlerinin ayın tamamında bu işletmeden, çevre yönetim biriminden veya
firmadan yatırıldığını ifade eden çalıştırma şeklini,

ö) Vize dönemi: Çevre mühendislerine, yetkilendirilmiş kişilere, çevre yönetim birim-
lerine ve çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgelerinin verildiği tarihten itibaren geçerli
olan dört yıllık süreyi, 

p) Yer uygunluk yazısı: İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde,
çevre yönetimi hizmeti yürütebilmek için çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi almak is-
teyen firmaların, gerekli personel sayısı ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma
mekânı, toplantı salonu, arşiv alanı ve hizmet aracı gibi fiziksel şartlarının Bakanlığın yayın-
ladığı formata göre sağlandığını gösteren, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde İl
Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve onay tarihinden itibaren 180 gün geçerliği bulunan ya-
zıyı,

r) Yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini, çevre yönetim birimi ye-
terlik belgesini ve çevre danışmanlık firması yeterlik belgesini,

s) Yetkilendirilmiş kişi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından çevre
yönetimi hizmeti yeterlik belgesi verilerek yetkilendirilen çevre mühendisi dışındaki kişiyi,

ş) Yetkili makam: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönetimi Hizmeti Alma Şartları, Yeterlik Belgesi Başvuru

Şartları ve Yükümlülükler

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları 
MADDE 5- (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler;

Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık
firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmeler; en az bir per-
soneli sürekli istihdam etmek veya Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini
kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ih-
tisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bun-
ların iştirakleri; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeleri için bi-
rinci fıkrada, EK-2 listesinde yer alan işletmeleri için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine
getirmek zorundadır. 

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler
çevre yönetimi hizmeti alabilir. Bu işletmeler tarafından çevre yönetimi hizmeti alınması ha-
linde, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunludur.
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(5) Mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çalışma sürelerini İl Mü-
dürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri durumunda, sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi
hizmeti alması zorunludur.

(6) İşletmeler ile çevre yönetimi hizmeti verecek firmalar arasında sözleşme imzalanır.
Beşinci fıkra kapsamında mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çevre mev-
zuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimleri devam ettiği sürece bu sözleşme ge-
çerliğini korur.

(7) İşletmeler bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya
alınması veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya
alınması veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme
süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi duru-
munda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya
çevre yönetim birimi kurmak veya firmadan çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Yeterlik belgesi başvuru şartları
MADDE 6- (1) Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi;
a) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına mezuniyet belgeleriyle,
b) Üniversitelerin çevre mühendisliği hariç diğer mühendislik bölümlerinden veya ilgili

fakültelerin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden mezun olanlardan; çevre
mühendisliği, çevre bilimleri, çevre teknolojileri veya çevre yönetimi konularında tezli lisans-
üstü eğitim almış olanlara mezuniyet belgeleriyle,

c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya ilgili fakültelerinin fizik, kimya, bi-
yoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden mezun olanlardan; Bakanlık veya mülga Çevre Ba-
kanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı veya mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mer-
kez ve taşra teşkilatlarının; çevre ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en
az yedi yıl çalışmış olanlara, durumlarını gösteren resmi yazıyla,

sistem üzerinden başvuru yapmaları halinde verilir.
(2) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi, tam süreli istihdam edilen en az iki perso-

nelden oluşan ve bunlardan;
a) En az birinin bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belgelendirildiği,
b) En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu, 
çevre yönetim birimlerine, sistem üzerinden başvuru yapmaları halinde verilir.
(3) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi; 
a) Mesleği ile ilgili tam süreli istihdam edilen, 4/5 oranında birinci fıkranın (a) bendi

uyarınca çevre mühendisi olarak belgelendirilen en az beş personelden oluşan ve bunlardan;
1) En az birinin çevre ile ilgili yedi yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip koordinatör

olduğu,
2) En az birinin çevre ile ilgili beş yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu,
3) En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu,
4) Diğerlerinin birinci fıkranın (a) veya (b) bendi uyarınca belgelendirilen yeni mezun

personel olabileceği.
b) Geçerli yer uygunluk yazısı bulunan,
c) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje,

rapor, eğitim ve benzeri konularda çalışıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bulunan,
firmalara, sistem üzerinden başvuru yapmaları halinde verilir.
(4) Personelin hastalık veya doğum nedeniyle izne ayrılması ve bu durumu resmi belge

ile sistem üzerinden bildirmesi halinde; hizmet verilen işletmelere diğer personel tarafından 7 nci
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maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında yer alan hizmet süreleri kapsamında hizmet verilebil-
mesi koşulu ile çevre yönetim biriminde veya firmada en fazla 120 gün ikinci veya üçüncü
fıkrada geçen, koordinatör hariç personel sayısı ve tecrübesi ile ilgili yeterlik şartları aranmaz.

(5) Birinci fıkra kapsamında yeterlik belgesi alacak personel ile üçüncü fıkra kapsa-
mında yeterlik belgesi alacak firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı geçen yetkilile-
rinin kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

(6) Şahıs şirketlerine çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi verilmez.
(7) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik arz ve

talep dengesini dikkate alarak yeterlik belgesi almak isteyen firmaların veya firmalar tarafından
açılacak şubelerin sayısına ilişkin bölgesel planlamalar yapabilir.

Yükümlülükler 
MADDE 7- (1) Personelin yükümlülükleri şunlardır:
a) Çevre yönetimi hizmetini çevre mevzuatına uygun bir şekilde yürütmek, koordine

etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta be-
lirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.

b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönet-
meliğinin EK-1 listesinde yer alan işletmeler için ayda en az iki adet, EK-2 listesinde yer alan
veya EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için ayda en az bir adet olmak üzere
aylık faaliyet raporunu hazırlamak ve işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalayarak
en geç bir sonraki ay yapılacak ilk işletme ziyaretinde işletmeye sunmak, ayrıca aylık çalışma
takviminde belirtilen tarihte işletmeye ait o ziyarete ilişkin ön değerlendirmeleri sistem üze-
rinden kaydetmek.

c) İşletmeye ilk defa hizmet verilecek ise, işletmeye hizmet vermeye başladığını gös-
teren sözleşme tarihinden itibaren ilk 30 gün içinde bir adet ve sözleşme tarihini takip eden ilk
12 ay içinde de bir adet olmak üzere ilk yıl için en az iki adet, devam eden yıllarda sözleşme
tarihini takip eden her 12 ayda en az bir adet olmak üzere, işletmenin genel durumunu kapsayan
iç tetkik raporunu hazırlamak ve işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalayarak işlet-
meye sunmak. 

ç) İşletmeye ilk defa hizmet verilecek ise, işletmeye hizmet vermeye başladığını gös-
teren sözleşme tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde bir adet ve sözleşme tarihini takip eden ilk
12 ay içinde de bir adet olmak üzere ilk yıl için en az iki adet, devam eden yıllarda sözleşme
tarihini takip eden her 12 ayda en az bir adet olmak üzere, işletme çalışanlarının ve sorumlu-
larının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek. 

d) İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenecek eğitimleri, işletmenin
faaliyet gösterdiği sektöre, üretim yöntemine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevre mevzua-
tına uygun olarak yapmak.

e) Mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelere çevre yönetimi hizmeti ve-
rilmesi durumunda, işletmenin faaliyette bulunduğu süre içinde en az bir adet iç tetkik raporu
hazırlamak ve işletme çalışanlarına ve sorumlularına eğitim vermek.

f) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim ile ilgili dokümanları Bakan-
lığın internet sayfasında ilân edilen formatlara uygun olarak hazırlamak.

g) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet
raporunda belirtmek, uygunsuzluğun çevresel etkisinin önemine göre en geç 90 gün içinde gi-
derilmesi için işletme sahibine veya sorumlusuna önerilerde bulunmak, uygunsuzluğun gide-
rildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin so-
nucu aylık faaliyet raporuna yazmak, uygunsuzluğun süresi içinde giderilmemesi halinde uy-
gunsuzluğu yazılı olarak İl Müdürlüğüne bildirmek.
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ğ) İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya
çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini be-
lirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak. 

ı) Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında
ve eksiksiz olarak sunmak.

i) Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği tarihten
itibaren son beş yıl işletmede elektronik veya fiziki olarak muhafaza etmek ve bu süre içinde
yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak.

j) Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede
hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.

k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak.
l) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlanan aylık çalışma takviminde

belirtilen günde, sistem üzerinden kaydedilen günün en az birinci veya ikinci yarısında işlet-
mede bulunmak ve işletme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

m) Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim,
toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılmak.

(2) Çevre yönetim birimlerinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelerine çevre yönetimi hizmeti ver-

mek.
b) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağla-

mak.
c) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti ver-

mesini sağlamak.
ç) Personelin işe başlaması veya işten ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli de-

ğişikliği sistem üzerinden yapmak.
d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen personel ile ilgili asgari şartların sağlana-

maması hâlinde 30 gün içinde bu şartları sağlamak.
e) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmelerin

her biri için ayda en az iki iş günü, EK-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için ayda en
az bir iş günü olmak üzere, ayda en fazla 16 iş gününe eşdeğer işletmeye hizmet vermesini
sağlamak.

f) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer al-
mayan işletmeler için bu fıkranın (e) bendinde belirtilen hizmet sürelerinin dışındaki bir iş gü-
nünde, günde bir işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

g) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki Çevre İzin ve Li-
sans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer alan işletmelere 16 iş gününü aşmayacak
şekilde diğer personel tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işlet-
meler için ilave personel istihdam etmek.

ğ) Personelin hizmet vereceği işletmelere yapacağı ziyaret günlerini gösteren aylık ça-
lışma takvimini, bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden hazırla-
mak ve gerektiğinde o ay için hazırlanan çalışma takvimindeki ziyaret günleri ile ilgili ileriye
dönük değişikliğe ilişkin güncelleme yapmak.

h) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, bel-
ge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak çevre yönetim biri-
minde en az beş yıl süreyle muhafaza etmek.
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ı) Çevre yönetim biriminin unvan veya adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yeterlik belgesi baş-
vurusu yapmak. 

i) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi
hizmeti verecek personelin çevre ile ilgili en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmasını
sağlamak.

j) Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili
eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılımını sağlamak.

(3) Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Birinci fıkrada yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
b) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti ver-

mesini sağlamak. 
c) Koordinatörlerin en fazla sekiz iş gününe eşdeğer işletmeye çevre yönetimi hizmeti

vermesini sağlamak.
ç) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmelerin

her biri için ayda en az iki iş günü, EK-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için ayda en
az bir iş günü olmak üzere, ayda en fazla 16 iş gününe eşdeğer işletmeye hizmet vermesini
sağlamak.

d) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki Çevre İzin ve Li-
sans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer alan işletmelere 16 iş gününü aşmayacak
şekilde diğer personel tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işlet-
meler için ilave personel istihdam etmek.

e) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer al-
mayan işletmeler için (ç) bendinde belirtilen hizmet sürelerinin dışındaki bir iş gününde, günde
bir işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

f) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi
hizmeti verecek personelin çevre ile ilgili en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmasını
sağlamak.

g) İşletmeler ile sözleşmenin yapıldığı veya sona erdiği veya feshedildiği tarihten iti-
baren bu durumu en geç 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.

ğ) Personelin hizmet vereceği işletmelere yapacağı ziyaret günlerini gösteren aylık ça-
lışma takvimini, bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden hazırla-
mak ve gerektiğinde o ay için hazırlanan çalışma takvimindeki ziyaret günleri ile ilgili ileriye
dönük değişikliğe ilişkin güncelleme yapmak.

h) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, bel-
ge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak firmada en az beş
yıl süreyle muhafaza etmek.

ı) Personelin firmada işe başlaması veya işten ayrılması durumunda 30 gün içinde ge-
rekli değişikliği sistem üzerinden yapmak.

i) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personel ile ilgili asgari şartların sağla-
namaması hâlinde 30 gün içinde bu şartları sağlamak.

j) Firmaların devredilmesi veya ortaklarının değişmesi halinde, bu durumu değişikliğin
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde sistem üze-
rinden bildirmek.

k) Firmanın unvan veya adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yeterlik belgesi başvurusu yapmak.
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l) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelere çevre yönetimi hizmeti verme-
mek.

m) Çevre yönetimi hizmeti verilen işletmelerin çevre mevzuatı uyarınca yaptırmakla
yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
adı bulunan kişiler veya firma personeli tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmamak.

n) Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin iletişim adreslerinde yapılan
değişiklikleri 30 gün içinde sistem üzerinden güncel hale getirmek.

o) Firmanın resmi yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ad-
resini temin etmek, firmanın faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesini
hazırlamak. 

ö) Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili
eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılımını sağlamak.

p) İşletmeler ile yapılan sözleşmeleri 17 nci madde kapsamında Bakanlığın belirleye-
ceği asgari fiyat tarifesi üzerinden yapmak ve sözleşmede belirtilen fiyatın sağlandığına dair
faturanın numarasını ve tarihini bir sonraki ay için hazırlanan aylık faaliyet raporuna yazmak,
yetkili makam tarafından denetimlerde talep edilmesi halinde faturayı sunmak.

(4) Koordinatörün yükümlülükleri şunlardır: 
a) Birinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yükümlülüklerin etkin, doğru ve zamanında

yürütülmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Personel ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurularını ilgili sistem

üzerinden onaylamak.
c) Personelin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve imzalamak.
ç) İşletmelere atanan üç yıldan az mesleki tecrübeye sahip personel ile birlikte iç tetkik

ve eğitim çalışmalarına katılmak.
d) Firmalara yapılan plânlı veya haberli denetimlerde hazır bulunmak ve istenen bilgi

ve belgeleri sunmak.
(5) İşletmelerin yükümlülükleri şunlardır:
a) Personelin etkin bir şekilde çalışması için gerekli araç, gereç ve uygun çalışma me-

kânını sağlamak ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak, çevre yönetimi hizmeti kapsa-
mında talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin etmek. 

b) Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere
çevre yönetimi hizmetine ilişkin bilgi, belge ve raporların onaylı örneklerini elektronik veya
fizikî olarak işletmede en az beş yıl süre ile muhafaza etmek.

c) İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğu gidermek.
ç) Bünyesinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması

veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya alınması
veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin
sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu
tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya çevre yönetim
birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından çevre yönetimi hizmeti almak, bu süre için-
de çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli tedbirleri almak.

d) İşletmede görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak
çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılmasını sağ-
lamak.

e) İşletmeye yapılacak çevre mevzuatı ile ilgili plânlı veya haberli denetimleri denetim
tarihinden önce firmaya bildirmek.
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f) Çevre yönetimi hizmetinin alınması ile ilgili hükümleri bu Yönetmelik dışında var
ise mevzuatta yer alan diğer özel hükümlerle birlikte sağlamak.

(6) İşletmede tam süreli olarak istihdam edilen personel, o işletme bünyesinde çevre
mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında görevlendirilebilir, ancak bu personelin farklı bir iş-
letmede veya firmada veya kuruluşta çevre mevzuatı veya çevre mevzuatı dışında başka bir
mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapıla-
maz.

(7) İşletmede, çevre yönetim biriminde veya firmada çalışan ve sistem üzerinden atanan
personel çevre ile ilgili ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği laboratuvarlarda görev alamaz.

(8) Firmada tam süreli istihdam edilen personel, firma bünyesinde bulunan çevre mev-
zuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir, ancak bu personelin farklı
bir firmada veya işletmede veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında elektronik sistemler
üzerinden ataması yapılamaz.

(9) Firmada tam süreli istihdam edilen personelin, istihdam edildiği firmada veya farklı
bir işletmede veya firmada veya kuruluşta çevre mevzuatı dışında başka bir mevzuata ilişkin
yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Belgesi Başvuruları ve Belgelerin Vize Edilmesi

Başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlığa yapılacak başvurular 6 ncı maddede

belirtilen şartlar sağlanarak, elektronik veya mobil imza ile sistem üzerinden yapılır. Başvuru-
larda başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren ödeme belgesi ile birlikte aşağıdaki belgelerin
sisteme yüklenmesi istenir:

a) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusunda;
1) Eğitim durumunu gösteren lisans veya lisansüstü diploma veya mezuniyet belgesi,
2) Son altı ay içinde çekilen vesikalık fotoğraf.
b) Çevre yönetim birimi başvurusunda;
1) Birimde çalışan tüm personelin sosyal güvenlik kurumu işe giriş bildirgeleri ve bağ-

kur veya sigorta hizmet dökümleri,
2) Birimin unvan ve adres bilgilerini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
c) Çevre danışmanlık firması başvurusunda;
1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
2) Firmada çalışan tüm personelin sosyal güvenlik kurumu işe giriş bildirgeleri ve bağ-

kur veya sigorta hizmet dökümleri ile personel firma sahibi veya ortağı ise bu durumu gösteren
güncel tarihli resmi belgeler,

3) Son 180 gün içinde alınan yer uygunluk yazısı.
(2) Tüm başvurularda sisteme güncel iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası

ve benzeri) kaydedilir. Sistem üzerinden sunulan bilgilerde meydana gelecek değişiklikler, de-
ğişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden güncel hale getirilir.

(3) Başvurular 20 gün içinde değerlendirilir. 
(4) Başvuruda eksik bilgi ve belge olması durumunda eksikliklerin 15 gün içinde ta-

mamlanması istenir, tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir. 
(5) Sistem üzerinden sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması halinde

Bakanlık asıllarını isteyebilir.
(6) Başvurusu uygun bulunanlara sistem üzerinden elektronik ortamda, onaylandığı ta-

rihten itibaren dört yıl geçerliği bulunan yeterlik belgesi verilir.
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(7) Firmanın veya çevre yönetim biriminin unvan veya adres değişikliği ile personelin
kimlik bilgisi değişikliği nedeniyle yapacakları yeterlik belgesi başvuruları sonucu, başvurusu
uygun bulunanlara mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresi sonuna kadar yeni yeterlik belgesi
düzenlenir.

Yeterlik belgelerinin vize edilmesi
MADDE 9- (1) Yeterlik belgesi yenileme işleminin yapıldığı vize başvuruları ücrete

tabidir. 
(2) Vize işlemi için, mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az 30

gün veya en fazla bir yıl önce sistem üzerinden başvuruda bulunulur. 
(3) Yeterlik belgesi geçerlik süresinin sonuna kadar başvuru yapmayanların belgeleri

askıya alınır ve bu süre içinde çevre yönetimi hizmeti veremezler. 
(4) Yeterlik belgesi geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce vize başvurusu

yapmayanlar veya askı süresi içinde vize başvurusu yapanlardan, belge ücreti yüzde 50 fazla-
sıyla alınır. 

(5) Yeterlik belgesi geçerlik süresinin bitiminden önce veya askı süresi içinde vize baş-
vurusu yaparak başvurusu uygun bulunanlara yeni yeterlik belgesi verilir. 

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alanların
yeterlik belgelerinin vize edilmesinde, vize başvurusu tarihinde Bakanlıkta çalıştıklarını bel-
gelendirmeleri halinde ücret şartı aranmaz.

Yeniden başvuru
MADDE 10- (1) Yeterlik belgeleri;
a) 12 nci maddenin beşinci veya altıncı fıkraları kapsamında iptal edilenler iptal tari-

hinden itibaren iki yıl sonunda,
b) Kendi talepleri doğrultusunda iptal edilenler iptal tarihinden itibaren 180 gün sonunda,
c) 12 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamında iptal edilenler talep etmeleri halinde, 
6 ncı maddede belirtilen şartları sağlamak koşulu ile başvuru ücretini yüzde 100 fazla-

sıyla ödeyerek yeniden yeterlik belgesi başvurusu yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme, Yeterlik Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali

Personel, çevre yönetim birimi ve firmaların denetimi
MADDE 11- (1) Personel, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterliklerinin devam

edip etmediği ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği yetkili makam tarafından, sistem
üzerinden veya yerinden denetlenir.

(2) Yetkili makam tarafından, firmalara veya işletmelere yapılan haberli, plânlı veya
ani denetim sonrasında, Ek-1’de yer alan personel değerlendirme formu veya Ek-2’de yer alan
çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya Ek-3’te yer alan çevre danışmanlık firması
değerlendirme formundan uygun olanı doldurulur.

(3) Denetimler sonrasında verilen ceza puanlarının denetim tarihinden itibaren 30 gün
içinde sisteme girilmesi gerekir, bu ceza puanları sistem üzerinden onaylandığı tarihten itibaren
dört yıl geçerlidir.

Yeterlik belgelerinin askıya alınması ve iptali
MADDE 12- (1) Denetimler sonunda personelin veya çevre yönetim birimlerinin veya

firmaların;
a) Yeterlik şartlarını taşımadıklarının tespit edilmesi halinde,
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b) Ek-1 personel değerlendirme formu veya Ek-2 çevre yönetim birimi değerlendirme
formu veya Ek-3 çevre danışmanlık firması değerlendirme formunda yer alan ceza puanları
toplamının son dört yıl içinde 100 ceza puanı olması halinde, 

yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.
(2) Çevre yönetim birimleri veya firmaların 6 ncı maddede belirtilen personel sayısı

ile ilgili asgari şartları sağlamaması halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.
Askı süresi içinde personel ile ilgili asgari şartların sağlandığının yazılı olarak Bakanlığa bil-
dirilmesi halinde, yeterlik belgesi geçerlik süresi sonuna kadar sistem üzerinden aktif hale ge-
tirilir. 

(3) Firmaların bu Yönetmelik kapsamında temsilcilik veya irtibat bürosu açtığının tespit
edilmesi halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.

(4) Personelin 7 nci maddenin altıncı, yedinci, sekizinci veya dokuzuncu fıkraları kap-
samına aykırı çalıştığının tespit edilmesi halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.

(5) Denetimler sonunda personelin veya çevre yönetim birimlerinin veya firmaların;
a) Yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi ha-

linde,
b) Çevre kirliliğine sebep olacak şekilde, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya

eksik yapmasına yol açacak durumları raporlarda belirtmediğinin tespit edilmesi halinde,
c) Ceza puanı toplamının son dört yıl içinde ikinci kez 100 ceza puanı olması halinde, 
yeterlik belgeleri iki yıl süre ile iptal edilir.
(6) Personelin 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yeterlik belgesini başkasına

kiraladığının, sattığının tespit edilmesi halinde yeterlik belgesi iki yıl süre ile iptal edilir.
(7) Yeterlik belgelerinin vize işlemlerinin yapılmaması veya çevre yönetim birimi veya

firmaların askı süresi sonuna kadar eksikliklerini tamamlamamaları durumunda askı süresi so-
nunda yeterlik belgeleri iptal edilir.

(8) Yeterlik belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde;
a) Yeterlik belgeleri askıya alınan veya iptal edilenler, Bakanlığın internet sitesinde ilan

edilir. 
b) Yeterlik belgelerinin askıya alındığı veya iptal edildiği tarihten önce; yetkili makama

sunulan çevre izni veya çevre izin ve lisans işlemlerinin geçerli yeterlik belgesine sahip personel
veya çevre yönetim birimi veya firma tarafından tamamlanmasına izin verilir.

(9) Beşinci fıkra kapsamında yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibi veya ortağı
olarak veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan diğer kişilerin, başka bir ticarî
firma adı ve unvanı ile iki yıl süreyle çevre yönetimi hizmeti için yapacakları başvurular kabul
edilmez.

(10) Altıncı fıkra kapsamında yeterlik belgesi iptal edilen personelin, adının bulunduğu
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapacağı firma yeterlik belgesi başvurusu iki yıl süre ile
kabul edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devir, Şube ve Temsilcilik, Müteselsil Sorumluluk ve Bildirimler

Devir, şube ve temsilcilik
MADDE 13- (1) Yeterlik belgelerinin hiçbir suretle başkasına kiralanmasına, kullan-

dırılmasına, satılmasına, temsilcilik ve irtibat bürosu açılması için kullanılmasına izin veril-
mez.

(2) Çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesi yapan firmalar, bu hizmeti başka firmalara
devredemez. 
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(3) Firmaların şube açabilmeleri için, şube kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si’nde ilân edilmesi ve firmanın taşıyacağı bütün şartları ve yükümlülükleri şubenin de sağla-
ması zorunludur.

(4) Çevre yönetim birimlerinin şube açabilmesi için, personel ile ilgili yeterlik şartlarını
ve yükümlülüklerini şubenin de sağlaması zorunludur.

(5) Şube açmak isteyen firmaların veya çevre yönetim birimlerinin 8 inci madde uya-
rınca Bakanlığa başvuru yapması gerekir.

Müteselsil sorumluluk
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin personel, çevre yönetim

birimleri veya firmalar tarafından yerine getirilmemesi, çevre yönetimi hizmeti alanların so-
rumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(2) Bir işletmede, çevre yönetim biriminin veya personelin yanında, çevre danışmanlık
firmasından da çevre yönetimi hizmeti alınmış olması halinde, hizmet verenlerin tamamı bu
Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerden aynı derecede sorumludur.

Bildirimler
MADDE 15- (1) Bakanlıkça gönderilecek yazı veya bildirimlerin tebliğinde, başvuru

sırasında sistemde kaydedilen iletişim adresleri dikkate alınır. Bu adreslerde değişiklik olması
halinde bu değişikliği 30 gün içinde sistemde güncellemeyenlerin, daha önce kaydettiği iletişim
adreslerine yapılan yazı veya bildirimler geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru ücreti
MADDE 16- (1) Yeterlik belgesi başvuruları ücrete tabidir. Bakanlığa yapılan yeterlik

belgesi başvurusundan vazgeçilmesi halinde başvuru ücreti iade edilmez. Ancak ilk defa çevre
yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusu yapacak personel için başvuru ücreti şartı aranmaz. 

Asgari fiyat tarifesi
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeler ile firmalar arasında yapılacak

sözleşmeler, sözleşme süresine bakılmaksızın Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi dik-
kate alınarak yapılır. Firmalar tarafından birden fazla işletmeye çevre yönetimi hizmeti veril-
mesi halinde, fiyat her bir işletme için ayrı ayrı belirlenir. Bir yıldan daha uzun süreli yapılan
sözleşmelerde, her hizmet yılı için bu maddede yer alan hükümler dikkate alınarak asgari fiyat
belirlenir.

(2) Firmalar; çevre yönetimi hizmeti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat tarifesinin
altında bir fiyat uygulayamaz, ancak bu fiyat tarifesi üzerinde bir fiyat tarifesi uygulayabilir. 

(3) İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari fiyat üze-
rinden iade faturası düzenlenemez.

(4) Aylık asgari fiyat; sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan, 22/5/2003 tarihli
ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler için 1/2’sine, EK-2 liste-
sinde yer alan işletmeler için ise 1/3’üne, var ise işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve
lisans konusu için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat
bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanır. Bu fiyat hizmet verilecek her ay için ayrı ayrı
belirlenir.

(5) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler
için aylık asgari fiyat sözleşmelerin imzalandığı tarihte belirlenmiş olan aylık net asgari ücretin
1/3’ünden az olmayacak şekilde belirlenir.
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(6) Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat bir son-
raki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

(7) İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni
veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun
Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak
üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının
birim fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

Düzenleme yapma
MADDE 18- (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına

ilişkin düzenlemeler yapabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19- (1) 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceden alınan belgelerin geçerliği
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yö-

netimi hizmeti yeterlik belgesi alan personelin belgeleri, belgede yer alan süre sonuna kadar
geçerlidir. 9 uncu madde kapsamında süresi içinde vize başvurusu yapılması halinde yeterlik
şartları devam eder, süresi içinde vize başvurusu yapmayanların yeterlik belgeleri iptal edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, firmada koordinatör olarak görev
yapan personelin 6 ncı madde kapsamında çevre ile ilgili mesleki tecrübe şartını sağlaması,
sistem üzerinde kaydının olması ve firmanın 4/5 oranında çevre mühendisi bulundurması ko-
şulu ile talep edilmesi halinde sistem üzerinden o personelin koordinatör olarak atanmasına
izin verilir. 

Yükümlülüklerin sağlanması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre da-

nışmanlık firması yeterlik belgesi almış firmalar 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
personel ile ilgili şartları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde sağ-
lamakla yükümlüdür. 

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aylık faaliyet raporlarının
ıslak imzalı olarak hazırlanmasına devam edilir. Ancak 1/1/2024 tarihinden itibaren, aylık faa-
liyet raporlarının ve aylık ziyarete ilişkin ön değerlendirmelerin sistem üzerinden kaydedilmesi,
aylık faaliyet raporlarının işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte elektronik veya mobil imza
ile sistem üzerinden imzalanması zorunludur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeler ile çevre danışmanlık
firmaları arasında yapılan sözleşmeler, 1/1/2023 tarihinden itibaren 17 nci maddede belirtilen
asgari fiyat tarifesi esas alınarak yenilenir. Ancak asgari fiyata eşit veya bu fiyatın üzerinde
ücret ile sözleşme imzalanması durumunda sözleşmenin yenilenmesine gerek yoktur.

Mevcut ceza puanları
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel,

çevre yönetim birimleri veya firmaların aldıkları ceza puanları bu Yönetmeliğin yayımı tari-
hinden itibaren bir defaya mahsus silinir.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13194 

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

 
 13246 

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

 
 13253 
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Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13369 

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

 
 13370 
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Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13371 

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

 
 13372 
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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13193 

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

 
 13290 

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

 
 13318 
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Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13316 

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

 
 13317 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13363 

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

 
 13364 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13365 

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

 
 13368 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13366 

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

 
 13367 
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Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13002 

—— • —— 
Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13083 

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

 
 13208 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Yedekleme 

Ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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 şartname, 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, 08.11.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te 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 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte 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 Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSCPCESH3Z 

    13296/1-1 
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KOÇ KAFA DİK FREZE (YATAY DİKEY İNDEKS DİVİZÖR VE KARŞI PUNTA İLE 
BİRLİKTE) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası ihtiyacı Koç Kafa Dik 

Frezenin (Yatay dikey indeks divizör ve karşı punta ile birlikte) kuruluşça hazırlanan teknik 
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 (100,00 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 ve ihale dokümanı 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, 08.11.2022 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 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları daha 
sonra belirlenecek bir tarihte 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 Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 
kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSLP889033 
    13320/1-1 
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42 ADET ÇEKER OCAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 42 Adet Çeker Ocak kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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 (130 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, ihale dokümanı 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, 10.11.2022 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’da 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 

uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı tarihte 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 Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: * BSMP79S663 * 

    13321/1-1 
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5 KALEM EKMEK FIRINI VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 

ihtiyacı 5 kalem Ekmek Fırını ve Malzemesi teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen 
Kumkaya, Fimak ve Başkent Makine markalarından birine 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 (130,00 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 şartname, malzeme listesi, markası ve ihale dokümanı 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, 08/11/2022 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 
teknik şartnamede belirtilen Kumkaya, Fimak ve Başkent Makine markalarından birine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

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 Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSNPE1Z123 
    13335/1-1 
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GÜBRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden: 
Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) uygulama ve esaslarına 

göre Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında uygulanacak alt projeler açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece ilgili kuruma kapalı zarf içerisinde verilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İkraz No : 9272 TR 
Proje Adı : Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 
Proje Süresi : 2021-2028 
İlgili Bildirimi Yayınlama Tarihi : 07.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 21.11.2022 Saat: 14:00 
Sıra No: 3 Başvuru Numarası : TR-BOLAMAN-RST-320838-GO-RFQ 
İŞİN ADI : GÜBRE ALIMI 
1- İdarenin 
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TOKAT İL 

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Güneşli Mahallesi Fidanlık Mevkii 60200 Karşıyaka 

Merkez/Tokat 
c) Telefon ve faks numarası : 356 228 0700 - 356 228 0707 
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  
 indirilebileceği internet sayfası : tokat@tarimorman.gov.tr, https://tulip.ogm.gov.tr 
2- İhale konusu mal alımın 
a) Adı : GÜBRE ALIMI 
b) Niteliği, türü ve miktarı : GÜBRE (KOMPOZE) 103 TON 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ç) Süresi/teslim tarihi : Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünün göstereceği 

yerdir 
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme)  
 tarih ve saati : 21.11.2022 - 14:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
 (tekliflerin açılacağı adres) : Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 

ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu. 
4.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.5.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.5.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Yetkili satıcı veya Üretici olduğunu, yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 

belgelere ilişkin bilgiler, 
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri 

belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu 
aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

a) İstekli üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
4.5.2. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 
TSE veya Benzeri belgeler 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı yukarıda belirtilen Elektronik adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.  
8- Teklif dosyaları kapalı zarf içerisinde ihale tarih ve saatine kadar ilgili kuruma teslim 

edilecektir. 
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden KDV dâhil teklif birim fiyat 
şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale bırakılan istekli ile birim fiyat üzerinden 
sözleşme imzalanacaktır. 

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Diğer hususlar: 
İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
    13282/1-1 

—— • —— 
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI ELEKTROJEN GRUP SETİNİN 
SENKRONİZASYON VE YÜK KONTROL SİSTEMİ REVİZYONU İŞİ İHALE 

EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Elektrojen Grup Setinin Senkronizasyon ve Yük Kontrol 

Sistemi Revizyonu İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine Göre Açık İhale Usulü İle 
İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2022/64 
1- Kuruluşun  
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)    

No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası: +90 (312) 204 2000- 204 2338- 204 2846 
     Fax No:+ 90 (312) 212 81 58 
c) İhale dokümanının  
Görülebileceği adresi : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 
Müdürlüğü, Zemin Kat Z-138 No.lu Oda. 
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2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı-1 Adet 
b) Yapılacağı yerler : İzmir Adnan Menderes Havalimanı /İZMİR 
c) Süresi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 120 

takvim günüdür. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 13/12/2022 -11.00 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. 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 serbest muhasebeci, 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, 

4.1.9.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; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1.  maddesinde yer alan belgenin 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 
(4.1.8.)  bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1.10 maddesindeki belgeyi de sunması 
zorunludur. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi; 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin  % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Teknik Doküman, katalog, Broşür 
Üreticinin orijinal dokümanlarının dili Türkçe ve/veya İngilizce ise orijinallerini, değil ise 

İngilizce olarak verilecektir. Yukarıda belirtilen belgeler dışında isteklilerce sunulacak tüm belgeler 
Türkçe olacaktır. Türkçe dışında bir dilde hazırlanan belgeler Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte 
verilmesi halinde geçerlidir. Onaydan muaf belge bulunmamaktadır. 

4.3.3. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar  
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Senkron Pano Revizyonu İşi Kapsamında, İstekliler 

tarafından her teklif edilen PLC (Programmable Logic Controller) için Teknik spesifikasyonların 
karşılandığına ilişkin teknik şartnamede belirtilen hususların cevaplandırılması gerekmektedir. 

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “En az 2 adet 1000kVA veya üzeri güçte Elektrojen 

Gruplarının Senkronizasyon Sisteminin Revizyonu” kabul edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 250,-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-138 
no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı, İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-138 no.lu odaya elden teslim 
edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

    13131/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 
1- İlimiz Kemer İlçesi sınırları içerisinde N24-a3 ve N24-a4 paftalarında bulunan 1400 

Hektar alanlı ve 2014/001 ruhsat numaralı Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsat sahası, 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen 
şartları taşıyanlar arasında 30 yıl süre ile işletme ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli    : Burdur 
İlçesi : Kemer 
Mahalle/Köyü : - 
Yüzölçümü : 1400 Hektar 
Mevkii : - 
Muhammen Bedel : 150.000,00 TL. 
Geçici Teminat Miktarı %3:     4.500,00 TL. 
İhale Tarihi : 29/11/2022 
İhale Saati : 15:00 
İhale Yeri : Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu 

Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No: 30   15100 Merkez / BURDUR 
İhale Edilecek Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı Alanının Koordinatları 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  241000  241000  246000  246000 
Yukarı (X) 4130900 4133700 4133700 4130900 

Yukarıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı ihalesine katılmak için 
gerekli olan ortak hükümler  

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 
A - Gerçek Kişiler için; 
Müracaat dilekçesi ekinde 
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.  
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi (Noter Onaylı ya da Aslı). 
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
e) Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
h) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı. 
B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 
Müracaat dilekçesi ekinde 
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
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d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 
g) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi. 
h) Tebligata esas kanuni ikametgah adresi. 
ı) Şirket yetkilileri ve şirketi temsilen ihaleye katılacak olan kişilerin sabıka kaydı 
i) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği  
Talipliler istenilen belgeleri ihaleye girmeden önce hazırlayarak 29/11/2022 Salı günü 

Saat 15:00’a kadar dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları 
gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
    12300/1-1 

—— • —— 
SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNİN 3 YIL SÜREYLE HİZMET ALIM YOLUYLA 

İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 
Kars İl Özel İdaresinden: 
İl Özel İdaremize tahsisli Sarıkamış Kayak Merkezinde Bulunan Mekanik Tesislerin, 

Kayak Pistlerinin ve Diğer Eklentilerinin 3 Yıl Süreyle Hizmet Alım Yoluyla İşletilmesi 
Bakımından İdarece Hazırlanan Şartnameye Uygun Olarak 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi 
Gereğince Açık Eksiltme Suretiyle İhaleye Çıkartılmıştır. 

Muhammen Bedeli- 
İhale 

Süresi 
Geçici Teminat 

% 3 
İhale Usulü / İhale Türü 

İhalenin Yapılacağı 
Yer 

İhale Tarihi 
ve Saati 

5.421.326,76 TL 3 YIL 162.639,80 TL 

2886 sayılı D.İ Kanunun 45. maddesi 
Gereğince Açık Eksiltme Usulü / 

Sarıkamış Kayak Tesislerinin Açık 
Eksiltme Usulü İle İşletilmesi 

Kars İl Genel Meclis 
Hizmet Binası İl 

Encümeni Toplantı 
Salonu 

15.11.2022 
Saat 14.00 

1- İhalenin Geçici teminatı kiralanmak istenilen taşınmazın Muhammen Bedelinin 
%3'üdür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Ziraat Bankası 
Kars Şubesindeki TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı emanet hesabına ilanda 
belirtildiği gibi yatırılacaktır. 

2- İstekliler, turizm vb. amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası 
veya Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri veya ilgili meslek odalarından almış oldukları belgeleri de 
tekliflerine ekinde sunmak zorundadır. 

3- En az 3 (üç) yıl kayak tesisi işletmeciliği yapmış olmak. 
4- Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer Kars İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler 

Müdürlüğüdür. 
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 
Gerçek Kişiler için; 
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği, 
b) Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi, 
c) Onaylı imza beyanı, 
d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, 
e) İşin adına 01.11.2022 tarihinden sonra düzenlenmiş geçici teminat dekontu veya banka 

teminat mektubu  
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f) Vergi Mükellefi ise ; 
f1. Bağlı olduğu vergi dairesi 
f2. Vergi kayıt numarası 
f3. Vergi borcu olmadığını gösterir belge. 
g) İmzalanmış şartname metni, 
Tüzel Kişiler için; (Kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.) 
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri 
ve yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 

c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise; 
c1. Bağlı olduğu vergi dairesi 
c2. Vergi kayıt numarası 
c3. Vergi borcu olmadığını gösterir belge. 
d) İmzalanmış şartname metni, 
e) İşin adına düzenlenmiş geçici teminata ilişkin banka dekontu veya 01.11.2022 

tarihinden önce olmamak kaydıyla düzenlenmiş banka geçici teminat mektubu. 
f) Onaylı imza sirküleri 
İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir. 
6- İhaleye iştirak edenler işletme şartnamesindeki tüm şartları peşinen kabul etmiş 

sayılırlar. 
7- Posta İle yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
8- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
9- Son müracaat tarihi 15.11.2022 Salı günü saat 14.00’a kadardır. 
İLAN OLUNUR. 
    13297/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen      

1 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif 
usulü ile ihale yoluyla satılacaktır. 

No İlçe Mahalle Ada Parsel 
Alan 

(m²) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

İmar 

Durumu 

Geçici 

Teminat 

İhale Gün 

ve Saat 

1 Merkezefendi Kayaköy 7966 1 3352,00 
25.140.000,00 

TL 

Akaryakıt ve 

Servis 

İstasyonu 

Alanı 

754.200,00 

TL 

17.11.2022 

- 14.15 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet 
Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye 
Encümenince yapılacaktır. 
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Madde 3. İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2, 
Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 
5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde 
bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir. 

Madde 4. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.15’e kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler 
veya Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2, Merkezefendi/DENİZLİ adresinde yer alan Yazı 
İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. 

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda 
sayılan belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A. Gerçek Kişi; 
a. Yerleşim yeri belgesi. (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge). 
b. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek). 
c. Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname aslı ile vekile ait nüfus cüzdan sureti. (Aslı 

komisyon tarafından görülecek). 
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. 
e. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
B. Tüzel Kişi; 
a. Tebligat için adres beyanı. 
b. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, tüzel 

kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı 
vekâletname. (Aslı komisyon tarafından görülecek). 

c. İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi. (Aslı komisyon tarafından 
görülecek). 

d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. 
e. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
C. Ortak Girişim; 
İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile ortaklık 

girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin 
edecekleri belgeler. 

Madde 6. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 7. İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Madde 8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Madde 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 13285/1-1 
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TARİHİ YAPININ ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Ankara İli Altındağ İlçesi, İzzettin Mahallesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı 

içerisinde, Hacıbayram Camii Çevresinde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 19955 Ada            
3 Parselde bulunan tarihi yapının Üst Hakkı Tesis Edilerek Yapımı İşi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanun’un 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre 
düzenlenmesinin yapılmasına karşılık ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır. 

1- İhale 24/11/2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet Binasının 
B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce 
yapılacaktır. 

2- İhaleye konusu taşınmazın şartnamesi en geç İhale günü saat 11.00’e kadar Emniyet 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5’teki Belediye Hizmet Binasının 14. Katında bulunan EMLAK 
VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 
alınabilir. 

3- İstekliler, İdari İhale Şartnamesinin 9. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye Katılmaya İlişkin 
Hususlarda bulunan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde 
şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre 
İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; 

A) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi. 

B) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin 

içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olmaması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
kanuni ikametgâh belgesi, 

3) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

5) Tüzel kişiler için İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı olduğu 
Ticaret Odasından ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış; İsteklinin ticaret siciline kayıtlı 
ve halen faaliyette bulunduğunu gösterir Ticaret Sicil Belgesi ve ekinde herhangi bir yasak ve 
kısıtlama kaydının bulunmadığını gösterir belge. 

6) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, 
a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin 

Resmi Makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette 
bulunduklarına dair belgenin ibrazı. 

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul 
alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı. 
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c) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili 
kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı. 

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

3) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noterden 
tasdikli imza sirkülerinin ibrazın gerekmektedir. 

D)  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu. 
E)  Aşağıda belirtilen miktarlarda (Limit içi, süresiz ve teyit yazılı)standart forma uygun 

geçici teminat. 
F)  İş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa İdari 

Şartnamenin 9.4. Madde hükmünce temin edileceğine dair standart forma uygun taahhütname. 
G)  İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 
H)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
I) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı 

beyannamesi. 
J) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 
1) İş deneyim belgeleri: 
a) Son on beş yıl içinde, istekli adına birden fazla iş bitirme belgesi olması halinde iş 

bitirme belgelerinde belirtilen tutarların toplamının muhammen bedelin %50’sinden az olmamak 
üzere ihale konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

b) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. 
Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedelin 
%50’si oranında ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale 
yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

c) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

d) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
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, davet tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

2) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler, 
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan 

B/I veya B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
b) Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisliği ve 

Mimar diplomaları kabul edilecektir, 
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3) Alt Yüklenici: 
Yüklenicinin benzer işle ilgili iş bitirme belgesinin bulunmaması halinde inşaatı benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağını ihaleye girerken taahhüt etmesi 
koşuluyla işin tamamını veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. 

K)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (A), (B), (C), (G), ve (H) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00.-TL (BinTürkLirası) 
karşılığı Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın 
alınabilir. 

5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 
6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 
7- Teklif mektuplarının en geç 24.11.2022 tarih, saat 12.00' e kadar ihalenin yapılacağı 

adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir 
nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

8- İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen ve Üst Hakkı verilecek taşınmazın 
dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş 
sayılır. İhale ve Üst Hakkı için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, tapu harçları, 
sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir. 

9- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen 
tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi 
halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden 
belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara 
bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta 
Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 
uygulanacaktır. 

İLÇESİ MEVKİİ 
ADA / 

PARSEL 
AÇIKLAMA 

TAHMİN EDİLEN BEDEL  
(MUHAMMEN BEDEL) 

(TL.) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
(TL.) %3 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

Altındağ İzzettin 19955/3 
Tescilli 
Yapı 

2.222.528,67 66.675,86 24.11.2022 14.00 

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
     TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO: 5 KAT 14 

YENİMAHALLE/ANKARA 
TELEFON : 0 312 507 16 15 - 0312 50 7 25 58 
FAX  : 0 312 507 26 11 
    13174/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İzmir İli Karaburun Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait İskele Mahallesi, 116 ada 10 parselde kayıtlı; arsa 

vasıflı, 803 m2, tercihli imarlı ve E=0,40 yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve Kapalı teklif yöntemiyle satılacaktır. 

S.N. Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Alanı 
(m2) 

Niteliği 
İmar 

Durumu 
Tahmini Bedeli 

(TL) 
Geçici 

Teminatı (TL) 
İhale 
Saati 

3 İskele 116 10 803,00 Arsa 
Tercihli* 
E=0,30 

12,045,000.00 361,350.00 15:00 

• Tercihli: Konut veya Turizm Tesisi, E: konut içindir, Turizm Tesisi tercihinde E tesis 
cinsine göre farklılık gösterebilir. 

İhale 11.11.2022 Cuma günü, Mordoğan Mah. İnönü Cad. No: 170 adresindeki Karaburun 
Belediyesi MORDOĞAN HİZMET BİNASI Meclis salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

İhale sonrasında geçici teminat ihaleyi alan tarafından; ihale bedelinin % 6 sı tutarındaki 
kesin teminata yükseltilecektir. 

- İhaleye katılmak için gerekli belgeler: 
- Gerçek kişilerden 
•İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere), 
•Vukuatlı Nüfus kayıt örneği, 
•Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi, 
•Adli sicil kaydı, 
•Başkası adına katılıyorsa 2022 yılı noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 
•Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi, 
•Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
•Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
- Tüzel kişilerden 
•İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere), 
•Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği, 
•Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi, 
•Yılı Noter onaylı, yetki belgesi ve vekâletname, 
•Yılı noter onaylı imza sirküleri, 
•Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi, 
•İflas konkordato olmadığına dair belge, 
•Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi, 
•Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
•Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
- İhaleye katılamayacak olanlar: 
•İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi 

düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile İhale komisyonu başkan ve 
üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat, karı-koca’ları ve bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim 
Ortaklıklar hariç), gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve artırmada en uygun bedeli tespitte serbest olup 
Arsalara ait imar durumu Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilebilir 

Parsele ait şartname 250.00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

    13289/1-1 

 



Sayfa : 286 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2022 – Sayı : 32000 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Konya İli Sarayönü Belediye Başkanlığından: 

İLİ-İLÇESİ MAHALLESİ NİTELİĞİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 
(m2) 

İMAR 
DURUMU 

MUHAMMEN 
BEDEL(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

ÖDEME 
ŞEKLİ 

Konya 
Sarayönü 

Doğu 
İstasyon Arsa 616 6 20.425,00 Sanayi 

Tesis Alanı 7.148.750,00 214.463,00 1 Peşin 
9 Taksit 

Konya 
Sarayönü 

Doğu 
İstasyon Arsa 617 3 32.241,79 Sanayi 

Tesis Alanı 11.930.000,00 357.900,00 1 Peşin 
9 Taksit 

 Not: Yukarıda belirtilen taşınmazların tamamı KDV'den Muaftır. 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kayıtları belirtilen 2 Adet Taşınmaz 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35-(a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Kapalı Teklif 
(artırma) İhale usulüyle satılacaktır.  

2- İhale, 16.11.2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Belediye Encümeni tarafından Doğu 
İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. (Belediye Başkanlığı Binası) No:58 Sarayönü/KONYA 
adresindeki Sarayönü Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. 
4- Taşınmazlara ait muhammen bedel ve geçici teminatlar ile ödeme şekli yukarıda belirtilmiştir.  
5-  İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sarayönü Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 
a- Adres : Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. No:58 Sarayönü/KONYA 
b- Telefon : 0332 6171010 Dahili : 1152  
6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
6.1.Dilekçe, 
6.2.Tebligat için adres beyanı, 
6.3.Gerçek kişi olması halinde: 
6.3.1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya sürücü Belgesi fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 
6.3.2.İmza Beyannamesi, 
6.4.Tüzel kişi olması halinde: 
6.4.1.İlgisine 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. 

6.4.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış Oda belgesi 

6.4.3.Tüzel kişiliğin imza sirküleri, 
6.5. İstekliler tarafından her sayfası imzalanan Taşınmaz Satış şartnamesi.  
6.6.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Sarayönü Belediyesine herhangi bir 

borcu bulunmadığına dair belge, (Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır) 
6.7. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, 
6.8.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin 

ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 
6.9.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, 
6.10.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Ziraat Bankası 

Sarayönü Şubesi TR 6900 0100 0600 2980 1689 5001 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları 
makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 
belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun 
süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)  

7- İsteklilerin 16.11.2022 Çarşamba günü en geç saat:10:00'a kadar teklif zarflarını Doğu 
İstasyon Mah. Tahir Çelik Cad. No:58 Sarayönü/Konya adresinde bulunan Sarayönü Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra 
gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 12984/1-1 
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AĞIZ İÇİ TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
Ağız İçi Tarayıcı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası :  2022/1151463 
1-İdarenin  
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağız İçi Tarayıcı Alımı 1 Adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 09.11.2022 Çarşamba günü saat 14.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. 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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak 

yerli malı belgesi 
4.1.9. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli 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. 
4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 
ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 
de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 
gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 
ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 
Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 
TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 
malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.2. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.3.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- Bu ihale, sadece yerli isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 09.11.2022 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 13260/1/1-1 
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1 ADET AKIŞ SİTOMETRİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Adet Akış Sitometri Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (a) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1157677 

1-İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Akış Sitometri Cihazı Alımı 1 Adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 09.11.2022 Çarşamba günü saat 15.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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 2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak 

yerli malı belgesi 

4.1.9. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli 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. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhaleye sadece yerli isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 09.11.2022 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 13260/2/1-1 
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MİNİ GPU SUNUCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Mini GPU Sunucu alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2022/1120040 
1-İdarenin  
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 312 210 35 85  
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Mini GPU Sunucu Alımı 
b) Teslim yeri : Bilgisayar Müh. Bölümü  
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 100 takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  
b) Tarihi ve saati : 29 Kasım 2022 Salı 11:00  
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1.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,  

4.1.2.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.3.İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.4.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1.İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

 a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  
 b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
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4.2.2.İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  
7- İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Yanı Çatı Binası Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 
hesabına 100,00 TL(Yüz TürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 29/11/2022 Salı günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı yere 
(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    12872/1-1 

—— • —— 
TEMSAN AŞ ANKARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NE GENERATÖR FABRİKASI 

KURULUMU KAPSAMINDA 2 ADET 3 TONLUK, 1 ADET 5 TONLUK 
ELEKTRİKLİ FORKLİFT TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1. İKN NO: 2022/1158325 
2. Temsan Aş Ankara İşletme Müdürlüğü'ne Generatör Fabrikası Kurulumu Kapsamında 

2 Adet 3 Tonluk, 1 Adet 5 Tonluk Elektrikli Forklift Temini ihalesi yapılacaktır.  
3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

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

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 07 Kasım 2022 Pazartesi günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

 13262/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13384/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13385/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
ENDÜSTRİ BÖLGESİ SINIR DEĞİŞİKLİĞİ İLANI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Edirne İli, Merkez İlçesi, 1907 ada, 14 parsel üzerindeki 1508072 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. 
tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2022/1964 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, 12.10.2022 tarihli ve E.2022/1964 sayılı karar ile “yeni bir karar verilinceye kadar 
dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarihli ve 
31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin yürütülmesi 25.10.2022 tarihli ve 4862439 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 13278/1-1 
—— • —— 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından: 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI ERTELEME DUYURUSU 

Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 21/10/2022 tarihli ve 31990 sayılı Resmî 
Gazete’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve Kurulumuz resmi internet sitesinde 
yayınlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi gereğince alınacak 6 (altı) veri 
hazırlama ve kontrol işletmeni alım ilanımızın, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sınav 
Komisyonunun 24/10/2022 tarihli ve 2 sayılı kararıyla ileri bir tarihe ertelenmesine karar 
verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
    13402/1-1 

—— • —— 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
28.10.2022 tarihli ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik Personel Alımı ilanımızdaki; 
972, 973, 974, 975, 976, 977 ve 978’inci sırada bulunan kadrolar için kadro dereceleri 4 

olarak düzeltilmiştir. 
    13383/1-1 

—— • —— 
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
28.10.2022 tarih ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 

Elemanı alımına ilişkin aşağıda belirtilen Öğretim Görevlisi ilanımız iptal edilmiştir. 

UNVAN DERECE 
FAKÜLTE/ 

REKTÖRLÜK/ 
MYO/YO 

BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT 
DALI/PROGRAM 

ALES 
PUANI 

YABANCI 
DİL PUANI 

AÇIKLAMA 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

(DERS 
VERECEK) 

2 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
HİZMETLER 

VE 
TEKNİKLER 

BÖLÜMÜ 

AMELİYATHANE 
HİZMETLERİ 
PROGRAMI 

70 MUAF 

Sağlık Yönetimi 
veya Hemşirelik 
Bölümü lisans 
mezunu olup, 
alanında tezli 
yüksek lisans 
yapmış olmak. 
Yükseköğretim 

kurumlarında en 
az 1 (Bir) yıl ders 
verme deneyimine 

sahip olmak. 
İlgililere duyurulur. 
    13390/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 
görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri 

arasında yapılacaktır. 
B) Sınav Yeri: TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, 

No:3, Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur. 
C) Sınava Katılma Şartları: 
1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 
2) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl 

eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki 
öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A 
Grubu, KPSS P48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak 
(Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden 
fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına 
alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır), 

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak 
bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, 
sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir), 

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli 
olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 
ile özürlü bulunmamak, 

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak, 
8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak, 
D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmî Gazete’de yayımlanmasını takip eden 

günden başlayarak 09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-
Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

E) Yazılı sınavın şekli ve konuları : 
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara 

soru değeri dörder puan olmak üzere yirmibeşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 
yirmişer soru sorulacaktır. 

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir. 
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1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari 
Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar 
Hukuku (Genel Esaslar) e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar) 

2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı 
3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi 

Mevzuatının Genel Esasları 
4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap 
5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri 
F) Değerlendirme : 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar 

sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü 
sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki 
yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az 
olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı 
www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan 
adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla 
bildirilecektir. 

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri 
ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanı sıra sözlü sınav 
öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları dikkate 
alınacaktır. 

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması 
gerekir. 

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az 
olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav 
notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. 

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün 
olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik 
kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD 
Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır. 

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, 
TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0 312 5200000/4987,4977,4917 no.lu telefonlarından, 
“TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş 
Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir. 

İlan olunur. 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve 
Finansman Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web 
sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri 
sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Koşullar 

İlan Son 

Başvuru Tarihi 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Doçent 1 

1. Finans alanında doçent unvanı almış olmak, 

2. Finans alanında lisans, yüksek lisans ve 

doktora programları düzeyinde dersler vermiş, 

lisans üstü tezler yönetmiş olmak, 

3. Tercihan finansal piyasalar, piyasa 

mikroyapısı, davranışsal finans konularında 

olmak üzere finans alanında araştırmalar ve 

uluslararası hakemli bilimsel dergilerde Q1 

düzeyinde araştırma makaleleri yayınlamış 

olmak, 

4. Ulusal veya uluslararası araştırma fonlarından 

destek almış bilimsel araştırma projeleri 

yürütücüsü olmak. 

15/11/ 2022 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 
linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
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298
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük

Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli
Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6340)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında
Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6341)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6342)

–– Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri
Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6343)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Su Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6344)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sürdürülebilir Orman Yönetimi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6345)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında
Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6346)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6347)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6348)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6349)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/594)

YÖNETMELİK
–– Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 1. ve 3. Hukuk Dairelerine 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
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