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YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak

müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Ayrıca, 9 uncu maddenin birinci fık-

rası uyarınca birliğe olan borcu terkin edilenlerin üyelikleri, terkine ilişkin kararın alındığı tarih

itibarıyla sona ermiş sayılır. Üyelikten kendi müracaatı ile ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar

olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Üyeliği kendi müracaatı ile sona erenlerin ye-

niden üye olmak istemesi halinde, varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de da-

hil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve

diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi

bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu

birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 20.000 ABD Dola-

rının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılın-

daki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye

Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik

onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durum-

ları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile yeni

kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülük-

lerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası

kapsamında 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan

ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Üye sayısı 50’nin

altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 20.000 ABD Doları (20.000 ABD Doları dahil)

şartı aranmaz. Hizmet ihracatının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar TİM’in görüşü ve

Bakanlığın onayı ile belirlenir.” 

“(2) İştigal sahasında sektör ayrımı ve tanımı yapılmayan birliklerde milyonda bir oranı

aranmaz; son iki takvim yılı itibarıyla ihracat toplamı için alt limit 20.000 ABD Doları olarak

uygulanır.”

“(4) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil

edilir. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin temsilci görevlendirme yazısını ve gerçek kişi
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üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe

tevdi etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin temsil ettiği tüzel ki-

şileri temsile yetkili olup olmadıkları ve gerçek kişi üyelerin ticaret siciline kayıtlı olup olma-

dıkları Genel Sekreterlik tarafından ticaret sicilinden kontrol edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan

üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edil-

mesine karar vermek,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yurt

çapında yayımlanan tirajı en yüksek yedi gazeteden birinde” ibaresi “ilan.gov.tr internet site-

sinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) 8 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları yerine ge-

tirip getirmediğini,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kimlik

kartlarını” ibaresi “3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde

sayılan kimlik belgelerinden birisini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“250.000.-ABD dolarından” ibaresi “1.000.000.-ABD dolarından” şeklinde, “1.000.000.-ABD

dolarından” ibaresi “5.000.000.-ABD dolarından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “fiili ih-

racat ve/veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya sektörel

dış ticaret şirketleri aracılığıyla” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan

“250.000.-ABD doları” ibaresi “1.000.000.-ABD doları” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fık-

rasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-

tir.

“Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin ve gerçek kişi üyelerin belirtilen şartları haiz olup

olmadığı Genel Sekreterlik tarafından ticaret sicilinden kontrol edilir.”

“a) Tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişiler için temsilci bildirim yazısını,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer

alan “İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ibaresi “3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fırkasına birinci cümlesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve üçüncü fırkasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başkan yardımcılarının seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin her başkan yardımcılığı için bi-

rer oy hakkı vardır.”
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“İki koordinatör başkan yardımcısının seçileceği durumlarda, oy kullanacak yönetim kurulu

başkanlarının her bir başkan yardımcılığı için birer oy hakkı vardır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fırkası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin temsil ettikleri şirketin merkezinin birlik

merkezinin dışında bir ilde bulunması veya yönetim kurulu toplantılarının birlik merkezinin

bulunduğu il dışındaki bir yerde yapılması halinde üyelerin ulaşım, konaklama, katılım ve iaşe

masrafları belgelendirilmesi kaydıyla ilgili birlikçe karşılanır. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin

yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerinde, üyelerin ulaşım, konaklama, katılım ve iaşe

masrafları belgelendirilmesi kaydıyla yönetim kurulu kararına istinaden ilgili birlikçe karşılanır.

Yönetim kurulu üyelerine, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Yurtiçi ve yurtdışı

seyahatlere ilişkin diğer usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.”

“(6) Yönetim kurulunca kanun ve sair mevzuat hükümlerine aykırı karar alınamaz. Ge-

nel Sekreter alınan kararların kanun ve sair mevzuat hükümleri ile Bakanlık yazılı talimatlarına

uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Alınan kararların mevzuata uygunluğu konusunda te-

reddüt hasıl olması halinde Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde işlem

tesis edilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin

mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yönetim kurulu toplantısına katıldığı halde, Genel Sekreterlik tarafından yapılan

bildirime rağmen yönetim kurulu kararını imzalamayan üye toplantıya katılmamış sayılır.” 

“(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraların hükümleri, sektör kurulları için de

geçerlidir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin

mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanının daveti üzerine yönetim kurulu

toplantılarına; Bakanlık, TİM ve İhracatçı Birliklerinin daveti üzerine sektörel ve/veya istişari

nitelikteki toplantılara iştirak edebilir. 

(7) Denetim kurulu üyelerine icra görevi verilemez.”

“(8) Denetim kurulu üyelerinin görev nedeniyle ve altıncı fıkra kapsamında yapacakları

seyahatlere ilişkin masraflar konusunda, 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygula-

nır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasına

“mevzuat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık talimatları,” ibaresi eklenmiş, yedinci

fıkrasının (l) bendine “çerçevesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça” ibaresi ek-

lenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı sorunu bu-

lunmamak,”
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“f) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) seviyesinde olmak üzere

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,”

“Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara otuz gün içinde Bakanlığın olumlu görüşü alınarak

atama yapılamaması halinde atama Bakanlık tarafından resen yapılabilir.”

“(8) Genel Sekretere kanun ve sair mevzuat ile Bakanlığın yazılı talimatlarına aykırı

görev ve talimat verilemez. Bu fıkranın uygulanmasında tereddüt hasıl olması halinde Kanunun

23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) İştigal alanında birden fazla sektör bulunan birlikler, en çok ihracat yaptığı sektörün

sektör kurulunda temsil edilir. Sektör kurulu, birliklerin genel kurullarını tamamlayarak yöne-

tim kurullarının oluşmasını müteakip en geç mayıs ayının yirmisine kadar yapılacak ilk top-

lantısında kendi üyeleri arasından oy çokluğu ile önce başkanı, sonra da aynı birlik yönetim

kurulundan olmamak kaydıyla iki başkan yardımcısını seçer. Başkan yardımcılarının seçimin-

de, sektör kurulu üyelerinin her başkan yardımcılığı için birer oy hakkı vardır. Başkan ve başkan

yardımcılarının seçiminin açık ya da kapalı oylama ile yapılmasına oy çokluğu ile karar verilir.

Kapalı oylama yapılması durumunda, adaylar için birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların

adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üye sayısından

fazla adayın tercih edildiği pusulalar geçersiz sayılır. Oylamada eşitlik halinde, yalnızca eşit

oy alanlar için olmak üzere tekrar oylama yapılır. Tekrar eşitlik olması halinde, eşit oy alanlar

arasında kura çekilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Mazeretli veya mazeretsiz olarak son on iki ay içerisinde yapılan toplantıların ya-

rısından bir fazlasına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yerine yedek üye ge-

çer. TİM genel sekreteri, konsey üyelerinin toplantıya iştirakini izleyip bu madde çerçevesinde

gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fırkasının (b) bendinde

yer alan “Amerikan Doları” ibaresi “ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kimlik

kartlarını” ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (n) bendinde sayılan kimlik belgelerinden birisini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “sekiz” ibaresi “dokuz” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1)Yönetim kurulu, TİM başkanı ile sektörler konseyinin asil üyeleri arasından dört

yıl için seçilen on beş üyeden oluşur ve ilk toplantısında kendi üyeleri arasından beş başkan-

vekili ile bir muhasip üye seçer. Başkanvekillerinin seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin her

başkanvekilliği için birer oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple bo-

şalması halinde, sektörler konseyinin ilk toplantısında boşalan üyelik için seçim yapılır.”
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MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ibaresi “Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlik-

leri İnsan Kaynakları Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Yönetim kurulu toplantısına katıldığı halde, Genel Sekreterlik tarafından yapılan

bildirime rağmen yönetim kurulu kararını imzalamayan üye toplantıya katılmamış sayılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin

mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “sektörler konseyi” ibaresi “yönetim kurulu” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) TİM başkanlığına Birlik yönetim kurulu başkanlarından birinin seçilmesi duru-

munda, TİM başkanının Birlik yönetim kurulu başkanlığı sona erer. TİM başkanlık seçiminin

kesinleşmesini müteakip on beş gün içinde ilgili Birlik yönetim kurulu tarafından yönetim ku-

rulu başkan yardımcılarından biri Birlik yönetim kurulu başkanı olarak seçilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fırkalar eklenmiştir.

“(5) Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanının daveti üzerine yönetim kurulu

toplantılarına; Bakanlık, TİM ve İhracatçı Birliklerinin daveti üzerine sektörel ve/veya istişari

nitelikteki toplantılara iştirak edebilir. 

(6) Denetim kurulu üyelerine icra görevi verilemez. 

(7) Denetim kurulu üyelerinin görev nedeniyle ve beşinci fıkra kapsamında yapacakları

seyahatlere ilişkin masraflar konusunda, 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygula-

nır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında

yer alan “mevzuat gereği,” ibaresi “mevzuat, Bakanlık talimatları,” şeklinde değiştirilmiş, al-

tıncı fıkrasının (l) bendine “çerçevesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça” ibaresi

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı sorunu bu-

lunmamak,”

“f) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) seviyesinde olmak üzere

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,”

“Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara otuz gün içinde Bakanlığın olumlu görüşü alınarak

atama yapılamaması halinde atama Bakanlık tarafından resen yapılabilir.”

“(7) Genel Sekretere kanun ve sair mevzuat ile Bakanlığın yazılı talimatlarına aykırı

görev ve talimat verilemez. Bu fıkranın uygulanmasında tereddüt hasıl olması halinde Kanunun

23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 Mart’a

kadar” ibaresi “15 Şubat tarihinde” şeklinde, yirmi dördüncü fıkrasında yer alan “Adayların”
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ibaresi “Aday listelerinin” şeklinde, sekizinci, dokuzuncu, on altıncı, on sekizinci, on doku-

zuncu fıkraları ile yirminci fırkasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

on yedinci fıkrası ile yirminci fırkasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) İhtiyaç halinde aynı organın seçimi için birden fazla sandık kullanılabilir. Seçimlere

geçilmeden önce yönetim kurulu başkan adayları tarafından aday listeleri divana sunulur, aday-

lar ilan edilir, divan başkanı tarafından organlara başka aday liste olup olmadığı sorulur ve

varsa ilave edilir. Seçilme yeterliğini haiz olup salonda bulunmayan üyeler aday gösterilebilir.

Aday olmayan veya aday gösterilmeyenlere verilen oylar geçersiz sayılır. Hazirun listesinde

yer almayan üyeler, birliğin yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu üyeliğine, denetim

kurulu üyeliğine ve TİM delegeliğine aday olamazlar ve gösterilemezler. Tüzel kişilerin aday

gösterilmesi halinde, listelerde tüzel kişilerin unvanlarına yer verilir, tüzel kişilerin gerçek kişi

temsilcilerinin adı yazılmaz. Liste harici münferiden aday olunamaz.

(9) Birliklerde, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulası

kullanılarak gerçekleştirilir. Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla yönetim

kurulu asil üye adayları, yönetim kurulu yedek üye adayları, denetim kurulu asil üye adayları

ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları liste halinde alt alta yazılır. Başkan adayının

başkan adayı olduğu, diğer adayların ise asil veya yedek aday oldukları pusulada açıkça belir-

tilir.”

“(16) Aday listelerinin aldıkları oylar belirlendikten sonra, listeler en yüksek oy alandan

aşağıya doğru sıralanır ve en yüksek oy alan liste seçilmiş sayılır.”

“(18) Listelerin eşit sayıda oy alması durumunda seçim sandık kurulu başkanı tarafından

kura çekilerek sıralama yapılır. 

(19) Aday listelerinin sıralanması bu suretle ayrı ayrı belirlenir ve tutanağa asil ve yedek

üyelerin adları liste halinde yazılır.”

“ç) Aynı zarftan çıkan farklı aday listeleri içeren birden fazla oy pusulası çıkması ha-

linde, pusulaların tamamı geçersiz sayılır. 

d) Bir zarftan aynı aday listeleri taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bun-

ların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir. 

e) Oy pusulalarında yer alan listeler üzerinde aday ekleme, silme, çizme işlemleri dik-

kate alınmaz, ancak pusula geçerli sayılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fırkasının (ç) bendinde yer

alan “birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir” ibaresi “birliklerin önerisi üzerine TİM yö-

netim kurulunun kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Birlik yönetim kurulu başkanının TİM başkanlığına seçilmesi

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile 42 nci maddeye ekle-

nen ikinci fıkra, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimli TİM Genel Kuruluna ka-

dar uygulanmaz.”  

MADDE 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETMELİĞİ

(SHY-CA)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin sivil hava aracı siciline kayıtlı veya

kayıt edilecek hava araçlarının ve onlara takılacak komponentlerin sürekli uçuşa elverişliliğinin

sağlanmasına ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşların lisanslan-

dırılmaları veya yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilenleri kapsar:

a) Sivil hava araçlarının sahiplerini ve işleticilerini.

b) Hava aracı bakım personellerini.

c) Sivil hava araçlarının sürekli uçuşa elverişliliğini yönetmek üzere yetkilendirilmiş

kuruluşları.

ç) Sivil hava araçlarına ve onlara takılacak komponentlere bakım hizmeti vermek üzere

yetkilendirilmiş kuruluşları.

d) Yetkilendirilmiş hava aracı bakım eğitim kuruluşlarını, tanınan okul veya dil yeter-

liliği hizmet sağlayıcı kuruluşları.

e) (a), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kuruluşlarda görev yapan yönetici ve perso-

neli.

(2) Genel Müdürlükçe yayımlanan veya kabulü yapılan bir tip sertifikasına sahip ol-

mayan hava araçları ile bu hava araçlarının uçuşa elverişliliğini sağlayacak kişi veya kuruluşlar,

20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça

ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21) kapsamındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile onaylanan

7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonu’nun personel lisansları konulu Ek-1, hava aracı ope-

rasyonu konulu Ek-6, uçuşa elverişlilik konulu Ek-8’ine, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk

Sivil Havacılık Kanununa, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci

ve 441 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) Bakım: Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, birlikte veya ayrı yapılmak üzere ha-

va aracı veya komponentin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza

veya hasar giderme işlemini,
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c) Bakım çıkış sertifikası: Hava aracı veya komponentine uygulanan bakım işlemi son-

rasında işlemi gerçekleştiren bakım kuruluşu veya kişi tarafından yayımlanan ve hava aracının

veya komponentinin servise verilmeye hazır olduğunu gösteren belgeyi,

ç) EASA: Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansını,

d) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

f) Hat bakım: Hava aracının veya hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun

olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin

yapılmasını,

g) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

ğ) Hava aracı bakım lisansı: İçeriğinde belirtilen herhangi bir hava aracı temel kategori

ve hava aracı tipi için, bilgi ve bakım deneyimi olarak bu Yönetmeliğin gereksinimlerini kar-

şılayan personelin niteliğini gösteren belgeyi,

h) Hava aracı tipleri listesi: Kapsamın belirlenmesi ve standardın sağlanması amacıyla,

hava aracı bakım lisanslarına işlenebilecek hava aracı tiplerinin belirtildiği ve gerektiğinde

güncellenen listeyi,

ı) Hava aracı sahibi: Hava aracının mülkiyetine sahip olan kişi veya kuruluşu,

i) HBL-66 Lisansı: Bu Yönetmelik gereklerine uygun olarak düzenlenmiş olan hava

aracı bakım personeli lisansını,

j) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

k) İşletme: Hava aracı ile uçuş operasyonları yapmak üzere Bakanlık veya Genel Mü-

dürlük tarafından ruhsatlandırılmış gerçek kişi veya tüzel kişi niteliğindeki havacılık kurulu-

şunu,

l) Komponent: Herhangi bir motor, pervane, parça veya cihazı,

m) SHY-21 Yönetmeliği: 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yö-

netmeliğini,

n) Sürekli uçuşa elverişlilik: Hava aracı, motor, pervane, parça veya cihazın işletim

ömründeki herhangi bir zamanda yürürlükteki uçuşa elverişlilik gerekliliklerine uygun ve em-

niyetli işletim için elverişli bir durumda olmasını sağlayan süreçleri,

o) Tip sertifikası: Hava aracı, motor veya pervane için tasarım kriterlerine ve uçuşa el-

verişlilik kurallarına uygunluğu belirleyen, tip tasarımını, teknik özellikleri ile işletme limitle-

rini içeren ve tasarımın gerçekleştirildiği ülke otoritesi tarafından verilen belgeyi,

ö) Uçuşa elverişlilik: Hava aracı, motor, pervane, parça veya cihazın Genel Müdürlükçe

kabul edilen bir tip sertifikasına veya onaylı tasarım verilerine uygun ve emniyetli operasyon

yapabilir durumda olmasını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Kanun ile 10/11/2015 tarihli

ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

ile ilgili yönetmelikler, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu

(ICAO) ve EASA tarafından yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Sorumlulukları

Sorumluluk

MADDE 5- (1) Bir hava aracının Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara göre uçuşa

elverişli tutulmasından hava aracı sahibi sorumlu olmakla beraber hava aracı sahibi ile işleti-

cisinin farklı olduğu durumlarda sorumluluk işleticiye aittir. Hava aracının kiraya verilmiş ol-

ması halinde, sorumluluk kiralama anlaşması kapsamında kiracıya devredilir. 

(2) Hava aracının uçuşa elverişliliğinden sorumlu kişi ya da kuruluş, hava aracının ve

komponentlerinin bakımlarının Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara, onaylanan bakım

programına veya üreticinin yayımladığı talimatlara göre icra edilmesini ve bakımının ardından

bir bakım çıkış sertifikası yayımlanmış olmasını sağlar.

(3) Bakımı uygulayan her bir gerçek veya tüzel kişi, uyguladığı bakım işlemlerinden

müteselsil olarak sorumludur.

(4) Uçuşa elverişli durumda olmayan hava araçlarının uçuşlarına SHY-21 Yönetmeliği

gereklerine uygun olarak yapılacak değerlendirme sonrası Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

Aksi halde uçuş gerçekleştirilemez.

(5) Hava aracı sahibi veya işleticisi hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğinin Genel

Müdürlük tarafından belirlenen şartlara uygun şekilde yönetilmesini sağlamak üzere;

a) Sürekli uçuşa elverişliliğin sağlanmasını teminen yeterli sayıda ve nitelikte personel

istihdam eder veya 

b) Genel Müdürlükçe belirlenen gereklilikleri yerine getirerek sürekli uçuşa elverişlilik

yönetimi kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu onayı alır veya 

c) Genel Müdürlükçe onaylı veya kabul edilen bir sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi

kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu ile sözleşme yapar.

(6) Hava aracı sahibi veya işletici, bu Yönetmelik ve diğer düzenlemelere uygunluğun

kontrolü ile hava aracının uçuşa elverişlilik durumunun kontrolü için Genel Müdürlük tarafın-

dan gerçekleştirilecek denetimlerde ilgili tesisler, belgeler ve hava araçlarına erişimi sağlamak

zorundadır.

Olay bildirimi

MADDE 6- (1) Hava aracı, motor, pervane, parça veya cihazın uçuşa elverişliliğinden

sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların bakımını gerçekleştirenler tespit edilen, tip

tasarımına uygun olmayan ve uçuş emniyetini tehlikeye düşüren olay veya durumları; Genel

Müdürlüğe, hava aracı sahibine, işleticisine, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşuna

veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu ile tip sertifikası sahibine durumun saptanmasından

itibaren 72 saat içerisinde rapor eder.

Uçuşa elverişlilik sertifikası

MADDE 7- (1) Ülkemiz siciline kayıt edilecek Genel Müdürlükçe tip sertifikası ya-

yımlanan veya kabul edilen her bir hava aracı için bir uçuşa elverişlilik sertifikası tanzim edilir

veya geçerli kılınır. 

Sürekli uçuşa elverişlilik

MADDE 8- (1) Bir hava aracının sürekli uçuşa elverişliliği ile operasyonel ve acil du-

rum ekipmanlarının kullanılabilirliğini sağlamak için aşağıdaki hususlar yerine getirilir:
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a) Uçuş öncesi kontrollerin yapılması.

b) Emniyetli operasyona etki eden her bir arıza veya hasarın Genel Müdürlükçe uygun

bulunan onaylı veriler doğrultusunda yetkili personelce giderilmesi.

c) Hava aracı ve komponentlerin bakımlarının Genel Müdürlükçe onaylanan bakım

programına veya üreticinin yayımladığı ya da Genel Müdürlükçe uygun bulunan talimatlara

göre gerçekleştirilmesi.

ç) Uçuşa elverişlilik direktifleri ile Genel Müdürlükçe yayımlanan diğer uçuşa elveriş-

lilik talimatlarının aksi Genel Müdürlükçe uygun bulunmadığı takdirde yerine getirilmesi.

d) Modifikasyon ve tamirlerin Genel Müdürlükçe kabul edilen onaylı verilere göre uy-

gulanması.

e) Hava aracı için Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda kontrol uçuşlarının

yapılması.

f) Modifikasyonlar ve tamirler de dahil olmak üzere tüm bakım uygulamalarında, hava

aracı bakımını uygulayan gerçek veya tüzel kişi tarafından, geçerli bakım verilerine erişim im-

kanına sahip olunması ve bu verileri kullanarak uygun tesislerde bakımın gerçekleştirilmesi,

sonrasında da bakım çıkış sertifikasının yayımlanması.

Sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemi

MADDE 9- (1) Hava aracı ve komponentlere ait sürekli uçuşa elverişlilik kayıtları,

Genel Müdürlük tarafından belirtilen usul ve sürelere göre hava aracı sahibi, işleticisi, sürekli

uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu tarafından kay-

dedilir, güncellenir ve muhafaza edilir.

(2) Söz konusu kayıtlar hava aracı sahibi veya Genel Müdürlükçe yetki verilen personel

tarafından, kontrol edilir ve talep edilmesi halinde Genel Müdürlüğe sunulur.

(3) Ticari hava taşımacılığında, sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarına ek olarak işletmeci,

her bir hava aracı için Genel Müdürlük tarafından onaylanmış bir hava aracı teknik kayıt sistemi

kullanır.

(4) Hava aracı sahibi veya işletmecisi hava aracını başka bir gerçek veya tüzel kişiye

kalıcı olarak devrettiğinde, sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının ve geçerli olduğunda teknik

kayıt sisteminin de devredilmesini sağlar.

(5) Hava aracının yeni sahibi, işletmecisi, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu

veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu, kayıtların muhafaza edilmesi için Genel Müdürlük

tarafından belirlenen sürelere uymaya devam eder.

Komponentler

MADDE 10- (1) Genel Müdürlükçe belirlenen gerekliliklere uygun olan SHGM Form

1 veya eşdeğer bir başka doküman düzenlenmiş komponentler dışında hiçbir komponent, aksi

Genel Müdürlükçe uygun bulunduğu durumlar haricinde hava aracına takılamaz.

(2) Bir komponentin hava aracına takılması öncesinde, söz konusu kişi veya bakım ku-

ruluşu, farklı modifikasyon, tamir veya uçuşa elverişlilik direktifi gereklerinin geçerli olabile-

ceği durumlarda bahse konu komponentin takılmaya uygun olmasından sorumludur.

(3) Uçuşa elverişli olmayan, üretici ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda hiz-

met süresini tamamlamış, hasarlı veya gayri faal durumda olan komponentler ile uçuşa elve-

rişlilik durumuna etki edebilecek olaya karışmış komponentler hava aracına takılamaz. 
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(4) Söz konusu komponentler, bakımı gerçekleştiren kişi veya kuruluşlarca, uçuşa el-

verişlilik açısından nihai değerlendirme sonuçlanana kadar Genel Müdürlükçe uygun bulunan

koşullarda muhafaza edilir ve değerlendirme sonucuna göre faal hale getirilir veya kal edilir.

Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşları

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin bu bölümünde belirtilen gereklerinin yerine getiril-

mesi için hava aracı sahibinin veya işleticisinin sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu

veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu onayı alması ya da onaylı bir kuruluşla anlaşma im-

zalaması gerektiği durumlarda başvuru, Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş yöntem ve

form ile yapılır.

(2) Bu kapsamda verilen onay ve onayın içeriği Genel Müdürlük tarafından düzenlenen

sertifika üzerinde belirtilir ve kuruluş Genel Müdürlükçe onaylanacak el kitabında onay kap-

samına ilişkin detayları ve çalışma usullerini belirtir.

(3) Ticari hava taşımacılığı için söz konusu onay, Genel Müdürlük tarafından düzenle-

nen işletme ruhsatının bir parçasıdır ve işletme şartlarında belirtilen hava aracı tipleri için ve-

rilir.

(4) Kuruluşun onay kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştirmek için Genel Mü-

dürlükçe uygun görülecek tesislere, gerekli olduğu durumda hava aracı üs bakımı, hat bakımı

ve motor bakımı için geçerli olan bir bakım anlaşmasına, yeterli sayıda ve yetkinlikte, sürekli

uçuşa elverişlilik konusunda bilgi ve tecrübeye sahip personele sahip olması gerekir.

(5) Sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin finanse edilebilmesinin ve bu Yönetmelik

doğrultusunda icra edilebilmesinin sağlanması için kurumsal yetkiye sahip olan bir sorumlu

yönetici tayin edilmesi gerekmekte olup ayrıca faaliyetlerin bu Yönetmelik gereklerine daima

uygunluğunun sağlanmasından sorumlu olacak bir kişi veya kişiler grubu isim olarak atanır.

Bu kişi veya kişiler sorumlu yöneticiye karşı sorumludur.

(6) Genel Müdürlük tarafından özellikle kabul edilmediği sürece, beşinci fıkrada belir-

tilen yetkililer, işletmeye anlaşmalı olarak hizmet veren bir kuruluş tarafından istihdam edile-

mez.

(7) Kuruluşun uçuşa elverişlilik gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve ge-

rektiğinde özel uçuş izni düzenlemek üzere onay alabilmesi için uçuşa elverişlilik gözden ge-

çirme personeline sahip olması gerekmektedir. Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli bu

kapsamda Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonrası onaylanır.

(8) Kuruluş istihdam ettiği personeli Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir pro-

sedür ve standart doğrultusunda belirlemekten ve bu personelin yetkinliğini aynı şekilde kontrol

etmekten sorumludur. Buna ilişkin usuller ve gereklilikler kuruluşun el kitabında belirtilir.

(9) Kuruluş, bu Yönetmelik gerekliliklerinin karşılanmaya devam etmesini sağlamak

ve hava araçlarının uçuşa elverişliliğini sürdürmek için gerekli olan prosedürlerin yeterliliğini

ve yürütülen faaliyetlerin bu prosedürlere uygunluğunu takip etmek üzere bir kalite sistemi

veya emniyet yönetim sistemi kurar; bunun için Genel Müdürlükçe uygun görülecek yeterli

sayıda ve yetkinlikte yönetici personel tayin eder. Uygunluğun takibi, gerektiğinde düzeltici

faaliyetin gerçekleştirilmesi için sorumlu yöneticiye yönelik geri bildirim sistemi içerir.

(10) Kuruluş, unvan, adres, tesisler, sorumlu yöneticiler, onaya etki edebilecek prose-

dürler, iş kapsamı ve personel gibi değişikliklerden herhangi birinin gerçekleştirilmesine ilişkin
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her tür öneriyi bu gibi değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekten so-

rumludur. 

(11) Personel ile ilgili olarak önerilen değişikliklerden yönetimin önceden bilgisi ol-

maması durumunda, bu değişiklikler mümkün olan ilk fırsatta ancak her durumda haber alın-

dıktan en geç 72 saat içinde bildirilir.

(12) Kuruluş, yapılan çalışmaya ilişkin tüm detayları kayıt altına alır. Genel Müdürlük

tarafından gerekli görülen kayıtlar belirlenen süreler boyunca, belirlenen esas ve usullere göre

muhafaza altına alınır.

(13) Kuruluşlara, bu Yönetmeliğe uygunluğun sürdürülmesi ve uygunluğun sürekliliğini

tespit etmek amacıyla kuruluşa erişim hakkının verilmesi, onayın askıya alınmaması veya iptal

edilmemesi şartlarıyla süresiz olarak onay verilir. Onayın askıya alınması veya iptal edilmesi

sonrasında onay sertifikası Genel Müdürlüğe iade edilir.

Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası

MADDE 12- (1) Sivil hava araçlarının; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve

tescilden sonra da belirlenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kont-

rol edilmesine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir. Hava aracının uçuşa elverişlilik

sertifikasının geçerliliğini sağlamak için, hava aracının ve sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının

gözden geçirme işlemi Genel Müdürlük veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kişi veya ku-

ruluşlar tarafından belirlenen periyotlarla yapılır.

(2) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası, uçuşa elverişliliğin gözden geçirme

işleminin gerek evrak üzerinden gerekse fiziki kontrol yöntemiyle yeterli bir şekilde tamam-

lanması sonrasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen düzenlemeler doğrultusunda yayım-

lanır.

(3) Koşulların olası bir emniyet tehdidinin varlığını ortaya çıkardığı durumlarda, Genel

Müdürlük uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemini yapar ve uçuşa elverişlilik gözden geçirme

sertifikasını kendisi yayımlar.

(4) Hava aracı sahibi veya işleticisi uçuşa elverişlilik gözden geçirme işleminin yeterli

bir şekilde yapılmasını temin etmek için ihtiyaç duyulan belgeleri ve tesisleri, fiziki kontrol

için hava aracına erişimi sağlamaktan sorumludur.

(5) Hava aracının uçuşa elverişli olmadığına dair bir kanıtın veya bu yönde düşünülmesi

için sebebin bulunması durumunda uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası yayımlanamaz

veya söz konusu sertifikanın süresi uzatılamaz.

(6) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası aşağıdaki durumlardan en az birisinin

gerçekleşmesi halinde geçersizdir:

a) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi.

b) Uçuşa elverişlilik sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi.

c) Söz konusu hava aracının Türkiye Cumhuriyeti hava aracı sicilinde tescilli olmaması.

ç) Söz konusu uçuşa elverişlilik sertifikasının bağlı olduğu tip sertifikasının askıya alın-

ması veya iptal edilmesi.

(7) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasının geçersiz olması durumunda veya

aşağıdaki durumların herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde hava aracının uçuş yapmasına

izin verilmez:
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a) Hava aracının veya söz konusu hava aracına takılı herhangi bir komponentin sürekli
uçuşa elverişliliğinin bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaması.

b) Hava aracının, Genel Müdürlük tarafından kabul edilen tip tasarımı ile uygun olma-
ması.

c) Hava aracının Genel Müdürlükçe uygun bulunan gerekli önlemler alınmadan, onaylı
uçuş el kitabının veya uçuşa elverişlilik sertifikasının sınırlamalarının ötesinde işletiliyor ol-
ması.

ç) Hava aracının uçuşa elverişliliğine etki eden bir olaya veya kazaya karışmasının aka-
binde uçuşa elverişlilik gereklerini sağlamaması.

d) Bir modifikasyonun veya tamirin Genel Müdürlükçe uygun bulunmadan uygulan-
ması.

(8) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasına dair onayın geri alınması veya iptal
edilmesi sonrasında uçuşa elverişlilik ve uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası Genel
Müdürlüğe iade edilir.

Hava aracının ithali, yurt içinde devri ve ihracı
MADDE 13- (1) Türkiye’ye herhangi bir ülkeden bir hava aracı ithal ederken başvuru

sahibi, Genel Müdürlük tarafından belirlenen düzenlemeler doğrultusunda Genel Müdürlüğe
başvuruda bulunur. Hava aracının kullanılmış olduğu durumda veya yeni olması durumunda
Genel Müdürlükçe gerekli bulunursa uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi, Genel Müdür-
lükçe uygun bulunan bakım programına veya üretici talimatları ile operasyonel düzenlemelere
uygun şekilde bakımlarının yapılması ve bakım çıkış sertifikası yayımlaması sonrasında ger-
çekleştirilir.

(2) Hava aracının ilgili gereklilikler kapsamında öngörülen şartları taşıdığına kanaat
getirildiğinde, Genel Müdürlük tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası süresiz olarak ve uçuşa
elverişlilik gözden geçirme sertifikası geçerlilik tarihini sınırlandırmayı gerektirecek emniyete
ilişkin bir neden bulunmadığı sürece bir yıllık süreyle geçerli olmak üzere yayımlanır.

(3) Hava aracının yurt dışına ihraç edilmesi durumunda, hava aracı sahibinin veya iş-
leticisinin talebi üzerine, hava aracının kullanılmış olduğu durumda veya yeni olması duru-
munda Genel Müdürlükçe gerekli bulunursa uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi, Genel
Müdürlükçe uygun bulunan bakım programına veya üretici talimatları ile operasyonel düzen-
lemelere uygun şekilde bakımlarının yapılması ve bakım çıkış sertifikası yayımlaması sonra-
sında gerçekleştirilir. Hava aracının ilgili gereklilikler kapsamında öngörülen şartları taşıdığına
kanaat getirildiğinde, Genel Müdürlük tarafından ihraç uçuşa elverişlilik sertifikası yayımlanır.

(4) Hava aracının ithali veya ihracı durumlarında uçuşa elverişlilik gözden geçirme iş-
leminin Genel Müdürlüğün yetki verdiği kişi veya kuruluşlarca gerçekleştirildiği durumda söz
konusu kişi veya kuruluş Genel Müdürlüğe başvuru ekinde denetime ilişkin ilgili tüm kanıtlarla
birlikte bir tavsiye raporu gönderir. Söz konusu tavsiye raporunun değerlendirilmesi ve uygun
bulunması durumunda söz konusu sertifikaların yayımlanması Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir.

(5) Türkiye Cumhuriyeti tescilli olan bir hava aracı yurt içinde devredilirken, hava ara-
cının eskiden tescilli olduğu sahibi veya işletme ve tescilini alacak olan yeni sahibi veya işletme
tarafından Genel Müdürlüğün onayı alınır. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonra-
sında uygun bulunması halinde mevcut uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası son ge-
çerlilik tarihine kadar geçerlidir. Tescil işaretinin değişmesi durumunda son geçerlilik tarihi
korunarak yeni bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası yayımlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım Kuruluşu Onayı

Bakım kuruluşu onayı

MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen gerekliliklerin yerine

getirilmesi için gerçek veya tüzel kişilerin bakım kuruluşu onayı alması gerektiği durumlarda

başvuru, Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş yöntem ve form ile yapılır.

(2) Bu kapsamda verilen onay ve onayın içeriği Genel Müdürlük tarafından düzenlenen

sertifika üzerinde belirtilir ve kuruluş Genel Müdürlükçe onaylanacak el kitabında onay kap-

samına ilişkin detayları ve çalışma usullerini belirtir.

(3) Kuruluşun onay kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştirmek için Genel Mü-

dürlükçe uygun görülecek tesislere, yeterli sayıda ve yetkinlikte, hava aracı bakımı konusunda

bilgi ve tecrübeye sahip personele sahip olması gerekir.

(4) Söz konusu faaliyetlerin finanse edilebilmesinin ve bu Yönetmelik doğrultusunda

icra edilebilmesinin sağlanması için kurumsal yetkiye sahip olan bir sorumlu yönetici tayin

edilmesi gerekmekte olup ayrıca faaliyetlerin bu Yönetmelik gereklerine daima uygunluğunun

sağlanmasından sorumlu olacak bir kişi veya kişiler grubu isim olarak atanır. Bu kişi veya ki-

şiler sorumlu yöneticiye karşı sorumludur.

(5) Kuruluş istihdam ettiği personeli Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir pro-

sedür ve standart doğrultusunda belirlemekten ve bu personelin yetkinliğini aynı şekilde kontrol

etmekten sorumludur. Buna ilişkin usuller ve gereklilikler kuruluşun el kitabında belirtilir.

(6) Kuruluş, bu Yönetmelik gerekliliklerinin karşılanmaya devam etmesini sağlamak

ve hava araçlarının uçuşa elverişliliğini sürdürmek için gerekli olan prosedürlerin yeterliliğini

ve yürütülen faaliyetlerin bu prosedürlere uygunluğunu takip etmek üzere bir kalite sistemi

veya emniyet yönetim sistemi kurar; bunun için Genel Müdürlükçe uygun görülecek yeterli

sayıda ve yetkinlikte yönetici personel tayin eder. Uygunluğun takibi, gerektiğinde düzeltici

faaliyetin gerçekleştirilmesi için sorumlu yöneticiye yönelik geri bildirim sistemi içerir.

(7) Kuruluş, hava aracı veya komponentlerinin sürekli uçuşa elverişliliğine yönelik tah-

ribatsız muayene işlemi yapacak veya kontrol edecek olan personelin Genel Müdürlük tara-

fından belirlenen standarda göre vasıflandırılmasını sağlar.

(8) Hava aracı hat bakımı yapan bakım kuruluşu, ilgili hava aracı tipinde kategori B1,

B2, B2L, B3 veya L olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı personeli bulundurur.

(9) Hava araçlarına üs bakım yapan bakım kuruluşları ilgili hava aracı tipinde kategori

C, B1, B2, B2L, B3 veya L olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı ve destek personeli

bulundurur.

(10) Kuruluş, unvan, adres, tesisler, sorumlu yöneticiler, onaya etki edebilecek prose-

dürler, iş kapsamı ve personel gibi değişikliklerden herhangi birinin gerçekleştirilmesine ilişkin

her tür öneriyi bu gibi değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekten so-

rumludur.

(11) Personel ile ilgili olarak önerilen değişikliklerden yönetimin önceden bilgisi ol-

maması durumunda, bu değişiklikler mümkün olan ilk fırsatta ancak her durumda haber alın-

dıktan en geç 72 saat içinde bildirilir.
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(12) Kuruluş, onay kapsamındaki bakımları yapmak için gerekli alet, ekipman ve mal-

zemeyi temin ederek, standartlara uygun şekilde kontrol ve kalibre edilmesini sağlar ve kulla-

nıma hazır bulundurur. Bu tür kalibrasyon ve izlenebilirliği mevcut alet, ekipman ve malze-

melere ait kayıtlar kuruluş tarafından muhafaza edilir.

(13) Kuruluş, ilgili prosedürlerini kendi el kitabında tanımlamış olmak koşuluyla, kendi

tesislerinde yürütülen işler sırasında kullanılan sınırlı alanlardaki parçaları imal edebilir.

(14) Üreticisi tarafından belirlenen ömürleri dolmuş veya tamir edilemeyecek bir arı-

zaya sahip komponentler, kurtarılamaz olarak sınıflandırılır ve ömürleri uzatılana veya Genel

Müdürlük veya onaylı bir tasarım kuruluşu tarafından bir tamir çözümü onaylanana kadar bu

komponentlerin, komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin verilmez.

(15) Kuruluş, modifikasyon veya tamirler dahil olmak üzere, gerekli olan, geçerli ve

güncel tüm bakım verilerini bakımın gerçekleştirilmesi sırasında hazır bulundurur ve kullanır.

Bakım amaçlı kullanılacak her türlü verinin uygunluğu Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(16) Kuruluş, bakım personeli tarafından kullanılan bakım verilerinde yer alan hatalı,

eksik veya anlaşılmaz prosedür, uygulama, bilgi veya bakım talimatlarının tespit edilmesi ha-

linde, kayıt altına alınmasını ve söz konusu bakım verisini yayımlayan kuruluşa bildirilmesini

ve geri bildirim yapılmasını içeren prosedürler oluşturur.

(17) Kuruluş, bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, ge-

rekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesislerin kullanılmasını planla-

mak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir sistem oluşturur.

(18) Bakım çıkış sertifikası, hava aracı sahibi, işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik yö-

netimi kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşunun talep ettiği tüm bakımın, bakım

kuruluşu tarafından onaylı el kitabında belirtilen prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildiği

ve uçuş emniyetini tehlikeye atacağı bilinen hiçbir uygunsuzluğun bulunmadığı doğrulandı-

ğında, bakım kuruluşu adına yetkilendirilmiş onaylayıcı personel tarafından, bakımın tamam-

lanmasının ardından ve uçuştan önce düzenlenir.

(19) Bakım sırasında tespit edilen yeni arızalar veya tamamlanamayan bakım iş emir-

leri, bu tür arızaların giderilmesi veya bakım iş emirlerinin eksikliklerinin tamamlanmasına

yönelik mutabakat alınması amacıyla hava aracı sahibi, işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik yö-

netimi kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşunun dikkatine sunulur.

(20) Hava aracına takılı olmayan bir komponente yapılan herhangi bir bakımın tamam-

lanmasının ardından bakım çıkış sertifikası düzenlenir.

(21) Bakım kuruluşunun; hava aracı sahibi, işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi

kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşu tarafından talep edilen tüm bakımları tamam-

layamadığı durumlarda, sadece onaylanmış hava aracı sınırlamaları dâhilinde bir bakım çıkış

sertifikası düzenleyebilir. Kuruluş, bu hususu düzenlediği hava aracı bakım çıkış sertifikasında

belirtir.

(22) Kuruluş, yapılan çalışmaya ilişkin tüm detayları kayıt altına alır. Genel Müdürlük

tarafından gerekli görülen kayıtlar belirlenen süreler boyunca, belirlenen esas ve usullere göre

muhafaza altına alınır ve hava aracı sahibi, işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu

veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşunun talebi üzerine ilgililer ile paylaşılır.
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(23) Kuruluşlara, bu Yönetmeliğe uygunluğun sürdürülmesi ve uygunluğun sürekliliğini
tespit etmek amacıyla kuruluşa erişim hakkının verilmesi, onayın askıya alınmaması veya iptal
edilmemesi şartlarıyla süresiz olarak onay verilir. Onayın askıya alınması veya iptal edilmesi
sonrasında onay sertifikası Genel Müdürlüğe iade edilir.

Yetki belgesi zorunluluğu

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde hat bakımı veya komponent
bakımı yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bakım kuruluşlarının
23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları/Havaalanları
Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında hat bakımla ilgili çalışma ruhsatı almalarına
gerek yoktur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hava Aracı Bakım Personeli

Hava aracı bakım personeli lisansı

MADDE 16- (1) Hava aracı bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içermektedir:
a) Kategori A.
b) Kategori B1.
c) Kategori B2.
ç) Kategori B2L.
d) Kategori B3.
e) Kategori L.
f) Kategori C.
(2) Hava aracı bakım lisansları hava aracı tiplerine göre aşağıdaki gruplarda sınıflan-

dırılır:
a) Grup 1.
b) Grup 2: Aşağıdaki alt gruplara ait ve Grup 1’den farklı olan hava araçları:
1) Alt grup 2a.
2) Alt grup 2b.
3) Alt grup 2c.
c) Grup 3.
ç) Grup 4.
(3) Bu Yönetmelik gereklerine uygun olarak hava aracı bakım personeli lisansı almak,

mevcut lisansta değişiklik yapmak veya geçerlilik süresini uzatmak amacıyla yapılan başvurular
için Genel Müdürlükçe belirlenen usullere uygun başvuru formu kullanılır ve başvuruya ilişkin
tüm destekleyici belgeler başvuru formu ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulur.

(4) Genel Müdürlük haricindeki sivil havacılık otoriteleri tarafından verilmiş hava aracı
bakım lisansları için değişiklik ve uzatma başvurusu talepleri ilgili otoritelere yapılır. Söz ko-
nusu lisansların Genel Müdürlükçe geçerli kılınması, bu hususta diğer ülkeler ile imzalanan
ikili anlaşma hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün uygun bulması sonrası mümkün-
dür.

(5)  Hava aracı bakım lisansı başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
(6) Hava aracı bakım lisansı Genel Müdürlükçe askıya alma, iptal etme veya cezai sı-

nırlandırma işlemi yapılmadığı sürece, tanzim edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
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Lisans sahibi lisansının geçerlilik süresini uzatmak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmak
zorundadır. Genel Müdürlük, hava aracı bakım lisansında bulunan bilgiler ile kendi kayıtlarında
bulunan bilgileri doğruladıktan sonra, hava aracı bakım lisansını 5 yıl süre ile uzatır.

(7) Uzatma veya değişikliklerde, hava aracı bakım lisansı sahibi, başvuru formunu dol-

durarak ekinde lisans aslı ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Ancak, lisans sahibi

onaylı bir bakım kuruluşunda çalışıyor ve söz konusu kuruluşun onaylı el kitabında uygun bir

prosedür bulunuyorsa bakım kuruluşu lisans sahibi yerine gerekli dokümanlarla Genel Müdür-

lüğe başvuruda bulunabilir.

(8) Hava aracı bakım lisansı geçerliliğini yitirdiğinde lisans ile ilgili tüm imtiyazlar da

ortadan kalkar.

(9) Hava aracı bakım lisansı almak veya mevcut lisansına bir kategori/alt kategori ilave

edilmesi için başvuruda bulunan kişi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve Genel Müdürlük

tarafından belirlenen uygun modüllerdeki bilgi seviyesinin yeterli olduğunu sınav yoluyla gös-

terir. Söz konusu sınavlar, bu Yönetmelik gereğince onaylanmış bir eğitim kuruluşu veya Genel

Müdürlük tarafından icra edilir.

(10) Hava aracı bakım lisansı almak veya mevcut lisansına bir kategori/alt kategori

ilave edilmesi için başvuruda bulunan kişinin, başvurudan önceki 10 yıl içerisinde, eğitimlerini

ve sınavlarını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bunun haricinde Genel Müdürlüğün uygun

bulacağı usulde sınav kredilendirilmesi yapılabilir. Bu kapsamda, Genel Müdürlük tarafından

düzenlenen kredilendirme formu, düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle geçerlidir.

(11) Hava aracı bakım lisansına başvuran kişilerin, Genel Müdürlük tarafından belirle-

nen gerekliliklere uygun deneyim şartlarını sağlamaları gerekir.

(12) Sivil uçak bakımı konusunda gerekli tecrübenin varlığından emin olmak adına

sivil tescilli hava aracı bakım ortamı dışında kazanılan hava aracı bakım deneyiminin kabul

edilebilmesi için ilave deneyim istenebilir.

(13) Hava aracı bakım lisansı almak veya hava aracı bakım lisansına kategori/alt kate-

gori ilave edilmesi için gerekli olan deneyimin, başvuru tarihinden önceki 10 yıl içerisinde ka-

zanılmış olması gerekir.

(14) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş hava aracı bakım lisansına sahip

bir kişinin, belirli bir hava aracı tipi üzerinde yetkilerini kullanabilmesi için, Genel Müdürlükçe

uygun bulunan ilgili uçak tipinin lisansına işlenmiş olması gereklidir.

(15) Lisansa hava aracı tipinin işlenmesi için ilgili kategoride hava aracı tip eğitiminin

başarılı bir şekilde tamamlanması gereklidir.

(16) İlgili kategori ve alt kategoride, lisansa ilk defa hava aracı tipinin işlenmesi için

aksi uygun bulunmadıkça esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili iş başı eğitiminin tamam-

lanması gereklidir.

(17) Hava aracı bakım lisansı üzerinde belirtilen sınırlamalar, lisans sahibinin sahip ol-

duğu yetki imtiyazlarının ilgili sınırlamalar için geçerli olmadığını gösterir ve hava aracının

bütünü için geçerlidir. Söz konusu sınırlamalar, Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlen-

dirme sonrası lisans sahibinin yeterli bulunması durumunda kaldırılır.

(18) Lisans yetkilerini kullanan personel ve destek personeli, yetkili kişiler tarafından

talep edilmesi durumunda lisansını 24 saat içerisinde ibraz etmek zorundadır.
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Hava aracı bakım personeli lisansının imtiyazları

MADDE 17- (1) Kategori A hava aracı bakım lisansı, sahibine yetkilendirme belgesinde
belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat ba-
kım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi
verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda ger-
çekleştirdiği işler ile sınırlandırılır.

(2) Kategori B1 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım
çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B1 destek personeli olarak;

a) Hava aracının yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faa-
liyetleri yapma,

b) Arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç, faal olup olmadığının tespit edilmesi
amacıyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma,

yetkisi verir.
(3) Kategori B1 lisansı, sahibine doğrudan ilgili A alt kategorisinin imtiyazlarını kul-

lanma yetkisini de verir.
(4) Kategori B2 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım

çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B2 destek personeli olarak;
a) Aviyonik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım yapma,
b) Güç sistemleri ve mekanik sistemler üzerinde, faal olup olmadıklarının tespit edil-

mesi amacıyla sadece basit testler gerektiren elektrik ve aviyonik işlemleri yapma,
yetkisi verir.
(5) Kategori B2 lisansı, sahibine bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş yetkilendirme

belgesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, plânlı küçük hat bakım ve basit
arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Lisans
sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği
işler ve B2 lisansında bulunan hava aracı tipleri ile sınırlandırılır.

(6) Kategori B2 lisansı hiçbir A alt kategorisini içermez.
(7) Kategori B2L hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım

çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B2L destek personeli olarak;
a) Elektrik sistemleri üzerinde bakım yapma,
b) Lisansında işli sistem konusu ile sınırlı olmak üzere aviyonik sistemler üzerinde ba-

kım yapma,
c) Lisansında “gövde sistemleri” sistem konusunun işli olması halinde, güç sistemleri

ve mekanik sistemler üzerinde, faal olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla sadece basit
testler gerektiren elektrik ve aviyonik işlemleri yapma,

yetkisi verir.
(8) Kategori B3 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım

çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B3 destek personeli olarak;
a) Uçağın yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faaliyetleri

yapma,
b) Arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç, faal olup olmadıklarının tespit edilmesi

amacıyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma,
yetkisi verir.
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(9) Kategori L hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım
çıkış sertifikası düzenleyebilme ve L Kategori destek personeli olarak;

a) Hava aracının yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faa-
liyetleri yapma,

b) Haberleşme, Acil Durum Vericisi (ELT) ve transponder üzerinde çalışma,
c) Faal olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren diğer

aviyonik sistemler üzerinde çalışma,
yetkisi verir.
(10) Kategori C hava aracı bakım lisansı, sahibine hava aracı üzerinde gerçekleştirilen

üs bakımı sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisi verir. Kategori C hava aracı ba-
kım lisansının imtiyazları hava aracının bütünü için uygulanır.

(11) Hava aracı bakım lisansı sahibi yetkilerini, bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun
olarak kullanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hava Aracı Bakım Eğitimi

Bakım eğitimi kuruluşu

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hava aracı bakım personeline yönelik dü-
zenlenecek temel eğitim kursu, hava aracı tip kursu ve bu konularda gerçekleştirilecek sınavlar
ile dil yeterliliği sınavı faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerçek veya tüzel kişilerin hava
aracı bakım eğitimi kuruluşu, tanınan okul veya dil yeterliliği hizmet sağlayıcı onayı almak is-
tediği durumlarda başvuru, Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş yöntem ve form ile yapı-
lır.

(2) Bu kapsamda verilen onay ve onayın içeriği Genel Müdürlük tarafından düzenlenen
sertifika üzerinde belirtilir ve kuruluş Genel Müdürlükçe onaylanacak el kitabında veya pro-
sedürlerinde onay kapsamına ilişkin detayları ve çalışma usullerini belirtir.

(3) Kuruluşun onay kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştirmek için Genel Mü-
dürlükçe uygun görülecek tesislere, yeterli sayıda ve yetkinlikte, hava aracı bakım eğitimi veya
yabancı dil yeterliliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip personele sahip olması gerekir.

(4) Bakım eğitimi faaliyetlerinin finanse edilebilmesinin ve bu Yönetmelik doğrultu-
sunda icra edilebilmesinin sağlanması için kurumsal yetkiye sahip olan bir sorumlu yönetici
tayin edilmesi gerekmekte olup, ayrıca faaliyetlerin bu Yönetmelik gereklerine daima uygun-
luğunun sağlanmasından sorumlu olacak bir kişi veya kişiler grubu isim olarak atanır. Bu kişi
veya kişiler sorumlu yöneticiye karşı sorumludur.

(5) Kuruluş istihdam ettiği personeli Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir pro-
sedür ve standart doğrultusunda belirlemekten ve bu personelin yetkinliğini aynı şekilde kontrol
etmekten sorumludur. Buna ilişkin usuller ve gereklilikler kuruluşun el kitabında veya prose-
dürlerinde belirtilir.

(6) Hava aracı bakım eğitim kuruluşu, bu Yönetmelik gerekliliklerinin karşılanmaya
devam etmesini sağlamak ve hava araçlarının uçuşa elverişliliğini sürdürmek için gerekli olan
prosedürlerin yeterliliğini ve yürütülen faaliyetlerin bu prosedürlere uygunluğunu takip etmek
üzere bir kalite sistemi veya emniyet yönetim sistemi kurar ve bunun için Genel Müdürlükçe
uygun görülecek yeterli sayıda ve yetkinlikte yönetici personel tayin eder. Uygunluğun takibi,
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gerektiğinde düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için sorumlu yöneticiye yönelik geri bildirim
sistemi içerir.

(7) Kuruluş, unvan, adres, tesisler, sorumlu yöneticiler, onaya etki edebilecek prose-
dürler, iş kapsamı ve personel gibi değişikliklerden herhangi birinin gerçekleştirilmesine ilişkin
her tür öneriyi bu gibi değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekten so-
rumludur.

(8) Personel ile ilgili olarak önerilen değişikliklerden yönetimin önceden bilgisi olma-
ması durumunda, bu değişiklikler mümkün olan ilk fırsatta ancak her durumda haber alındıktan
en geç 72 saat içinde bildirilir.

(9) Hava aracı bakım eğitim veya tanınan okul kuruluşu tarafından, bakım eğitimi sı-
rasında gereksinim duyulacak hava aracı, komponentler veya gereçler, eğitim alınmak istenen
lisans kategorisi, alt kategorisi, hava aracı tip eğitimi ile hava aracı bakım personeli yetkilen-
dirilmesine ilişkin diğer tüm ilgili gerekliliklerde belirtilen ve Genel Müdürlükçe uygun bulu-
nan müfredata uygun olarak güncel ve kullanıma hazır olarak bulundurulur.

(10) Hava aracı bakım eğitim veya tanınan okul kuruluşu, uygulamalı bazı eğitimleri
ve çalışmaları gerçekleştirmeye yeterli altyapısı olmadığı durumlarda; söz konusu eğitimleri
ve çalışmaları Genel Müdürlüğün uygun bulacağı bu altyapıya sahip olan başka kuruluşlarla
yapacağı anlaşma hükümlerine uygun olarak anlaşma yaptığı başka kuruluşta gerçekleştirebi-
lir.

(11) Hava aracı bakım eğitim veya tanınan okul kuruluşu, bünyesinde verilen eğitim-
lerin ardından, öğrencilerin bilgi düzeylerinin tespiti amacıyla onaylı el kitabında belirtilen
usullere uygun olarak sınav düzenlemek ve bu sınavların güvenliğine yönelik gerekli önlemleri
almak zorundadır.

(12) Sadece bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen hava aracı bakım eğitim veya
tanınan okul kuruluşları hava aracı bakım personeli eğitimi verme, teorik bilgi sınavı ve uygu-
lama değerlendirmesi yapma ve yetkileri kapsamında katılım veya başarı belgesi düzenleme
hakkına sahiptirler.

(13) Sadece bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcı kuruluşlar,
hava aracı bakım personeli yabancı dil yeterliliği sınavlarını gerçekleştirme, yetkileri kapsa-
mında sonuç ya da başarı belgesi düzenleme hakkına sahiptirler.

(14) Kuruluş, yapılan çalışmaya ilişkin tüm detayları kayıt altına alır. Genel Müdürlük
tarafından gerekli görülen kayıtlar belirlenen süreler boyunca, belirlenen esas ve usullere göre
muhafaza altına alınır ve Genel Müdürlüğün talebi üzerine ilgililer ile paylaşılır.

(15) Hava aracı bakım eğitim veya tanınan okul kuruluşlarına, bu Yönetmeliğe uygun-
luğun sürdürülmesi ve uygunluğun sürekliliğini tespit etmek amacıyla kuruluşa erişim hakkının
verilmesi, onayın askıya alınmaması veya iptal edilmemesi şartlarıyla süresiz olarak onay ve-
rilir. Onayın askıya alınması veya iptal edilmesi sonrasında, onay sertifikası Genel Müdürlüğe
iade edilir.

(16) Dil yeterliliği hizmet sağlayıcı kuruluşlara, bu Yönetmeliğe uygunluğun sürdürül-
mesi ve uygunluğun sürekliliğini tespit etmek amacıyla kuruluşa erişim hakkının verilmesi,
onayın askıya alınmaması veya iptal edilmemesi şartlarıyla 2 yıl süreli olarak onay verilir. Ona-
yın askıya alınması veya iptal edilmesi sonrasında, onay sertifikası Genel Müdürlüğe iade edi-
lir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, Hava Aracı ve Havacılık Ürün,

Parça ve Cihazlarının Sürekli Uçuşa  Elverişliliği ile Bu Görevlerde Yer Alan Kuruluşlar ve

Personelin Onayı konulu 26/11/2014 tarihli ve (AB) 1321/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü dik-

kate alınmıştır.

Teknik düzenlemeler

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik ko-

nular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin uygulama detayları, ICAO ve EASA tara-

fından bu konulara ilişkin olarak yapılan uygulamalara paralel olarak Genel Müdürlük tara-

fından hazırlanacak talimatlar ile düzenlenir.

Yönetim teşkilatı ve karşılıklı tanınma

MADDE 21- (1) Yönetim teşkilatı Türkiye içerisinde yerleşik bulunan kuruluşlara, bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmaları durumunda Genel Müdürlük tarafından

onay verilir.

(2) Yurt dışında bulunan kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki onay talepleri, Genel

Müdürlük tarafından söz konusu ülke ile imzalanan ikili anlaşma hükümleri saklı kalmak ko-

şuluyla değerlendirmeye alınır. Gerekli görülmesi halinde, yerinde denetim ve inceleme yapı-

larak bu Yönetmelikle istenen gerekliliklerin uygunluğundan emin olunur. Genel Müdürlük bu

başvuruyu kabul etmeden kuruluşların onay belgesine olan ihtiyacının doğruluğunu inceleme

hakkını saklı tutar.

Bulgular

MADDE 22- (1) Kuruluşlar, bulgulara ilişkin bildirimin alınması sonrasında mutabık

kalınan süre içerisinde bir düzeltici faaliyet planı sunar ve düzeltici işlemlerin uygunluğunu

onaylanmak üzere kök-neden analizleriyle birlikte Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Denetlemeler veya diğer uygulamalar sırasında bu Yönetmeliğe uygunsuzluğu gös-

teren kanıtlar tespit edildiğinde, söz konusu uygunsuzluklar Genel Müdürlük tarafından aşa-

ğıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Seviye 1: Bu Yönetmelik gereklilikleri ile emniyet standardını düşüren ve uçuş em-

niyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her tür önemli uygunsuzluk durumu.

b) Seviye 2: Bu Yönetmelik gereklilikleri ile emniyet standardını düşüren ve uçuş em-

niyetini tehlikeye atması olası olan her tür önemli uygunsuzluk durumu.

İdari yaptırımlar 

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı iş ve işlem yapan kuruluşa ve ilgili personele

2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesine veya 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları

Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) hükümlerine göre işlem yapılır. 

(2) Denetimler ve teknik incelemeler sırasında ve Genel Müdürlüğe yapılan olay bildi-

rimlerine dayanarak bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden uygunsuzluklar tespit edildiğinde,
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Genel Müdürlük; 

a) Emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi şekilde etkileyen

önemli bir yetersizliğe veya kusura ait düzeltici faaliyeti gerçekleştirene kadar kuruluşun yet-

kisini ve yönetici personel onaylarını askıya alır. 

b) Uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen ancak bu Yönetmelik gereklerine uygunsuz-

luk yaratan bulguların kapatılması için gerekli düzeltici işlemleri verilen süre içerisinde yap-

mayan hava aracı sahibine veya kuruluşa, idari para cezasına yönelik işlemleri yapar. 

(3) Yönetici personelde eksiklik olması durumunda, kuruluş el kitaplarında belirtilen

vekalet süresi içerisinde yönetici personel adayını Genel Müdürlüğe sunmayan kuruluşun yet-

kisi askıya alınır. Bununla birlikte, yönetici personel adayının, eksikliğin bildirildiği tarihten

itibaren en fazla 45 gün içerisinde Genel Müdürlüğe sunulması gerekir aksi halde kuruluşun

yetki belgesi askıya alınır.

(4) Kuruluşun yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesini,

yönetici personel onay formlarını Genel Müdürlüğe iade etmeyen sorumlu müdür, en az iki yıl

süreyle herhangi bir havacılık kuruluşunda yönetici olarak görev yapamaz. 

(5) Yetkisi askıya alınmasına veya iptal edilmesine rağmen faaliyetini yürüten kuruluşun

sorumlu yöneticisi ve diğer yönetici personeli en az iki yıl süreyle herhangi bir havacılık ku-

ruluşunda yönetici olarak görev yapamaz. 

(6) Yönetici personelden herhangi birisinin onayının Genel Müdürlük tarafından iptal

edilmesi halinde, bu personel en az iki yıl süreyle herhangi bir havacılık kuruluşunda yönetici

olarak görev yapamaz. 

(7) Kuruluşun yetkisi olmayan alanda iş ve işlem yapması halinde yönetici personele

uyarı cezası verilir ve tekrarı halinde yönetici personel onayları iptal edilir. Bu durumda bu

personel en az iki yıl süreyle herhangi bir havacılık kuruluşunda yönetici olarak görev yapamaz. 

(8) Herhangi bir belgede tahrifat yaparak, sahte belge ibraz ederek, gerçeğe aykırı be-

yanda bulunarak alınan tüm yetkiler iptal edilir ve en az üç yıl süreyle tekrar yetkilendirme ta-

lebinde bulunulamaz. 

(9) İşlem yapan personelin kusuruyla veya ihmaliyle oluşan bir arızayı veya kazayı, il-

gili taraflara zamanında bildirmeyen personelin ve varsa bağlı olduğu kuruluşun yetkileri üç

ay süreyle askıya alınır. Tekrarında ise kuruluşa ve personele idari para cezasına yönelik iş-

lemler yapılır. Üçüncü kez bu fiilin işlenmesi halinde kuruluşun yetkileri iptal edilir. 

(10) Bakım kayıtlarında tahrifat yaparak, yapılmayan bakım işlerini yapılır göstererek

bakım çıkış sertifikası tanzim eden onaylayıcı personelin yetkisi altı ay süreyle askıya alınır,

tekrarında ise lisansı iptal edilir. 

(11) Bakım işlemlerini alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddelerin olumsuz etkileri

altında gerçekleştiren hava aracı bakım lisansına sahip personelin lisansı altı ay süreyle askıya

alınır, tekrarında ise lisansı iptal edilir. 

(12) Başka bir personel adına herhangi bir evrakı imzalayan/mühürleyen personelin ve

diğerinin yetkileri, altı ay süre ile askıya alınır ve tekrarında ise her iki personele idari para ce-

zasına yönelik işlemler yapılır ve ayrıca üçüncü kez aynı fiilin işlenmesi halinde her iki perso-

nelin lisansı iptal edilir. 
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(13) Yapılan değerlendirmeler sonucunda hava aracı bakım lisansında yer alan yetki-

lerden bir veya birkaçının bu Yönetmelik şartlarını sağlamadığının tespit edilmesi durumunda

söz konusu personelin ilgili yetkileri üzerinde sınırlandırma yapılır.

(14) Genel Müdürlük tarafından yapılacak planlı/plansız denetimlerde, tesislere erişimin

engellenmesi, dokümanların paylaşılmaması, denetim sırasında yönetici personelin görev ala-

nında bulunmaması durumunda sorumlu yöneticiye uyarı cezası verilir ve tekrarı halinde bu

kişi, en az iki yıl süreyle herhangi bir havacılık kuruluşunda yönetici personel olarak görev ya-

pamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 24- (1) Aşağıda belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Bakım

Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147).

b) 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sürekli Uçuşa El-

verişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M).

c) 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Onaylı Hava Aracı

Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145).

ç) 30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Bakım

Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66).

Mevcut lisansların ve onayların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile yürürlükten

kaldırılan yönetmelik uyarınca verilen mevcut SHY-66 Lisansları geçerlilik süresi sonuna kadar

geçerliliğini korur. Söz konusu lisanslar Genel Müdürlüğe herhangi bir amaçla yapılacak baş-

vuru üzerine HBL-66 Lisansı olarak yayımlanır.

(2) Mevcut SHD-T-35 ve SHT-66U Lisanslarının, 31/12/2024 tarihine kadar HBL-66

lisansına dönüştürülmesi gerekir. Söz konusu lisanslara bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren dönüşüm haricinde işlem yapılmaz. SHD-T-35 ve SHT-66U Lisanslarının bu

Yönetmelik gerekliliklerine uygun hava aracı bakım personeli lisansına dönüştürülmesi işlem-

lerinde, Genel Müdürlük tarafından belirlenen bilgi, sınav, eğitim veya deneyim gereklilikleri

arasındaki farklılıkları yansıtmak üzere dönüştürülen lisanslara sınırlamalar getirilebilir. Sınır-

lamalar ancak, söz konusu gerekliliklerdeki farklılıkların lisans sahibi tarafından başarılı bir

şekilde tamamlanması halinde kaldırılır.

(3) 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerde belirtilen gerekliliklere

uygun olarak düzenlenmiş, hava aracı bakım lisansı dışındaki onay, sertifika ve yetki belgele-

rinin bu Yönetmelik gereklerine uyumu, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl

içerisinde gerçekleştirilecek değerlendirme veya denetimlerle doğrulanır. Gerçekleştirilen de-

ğerlendirme veya denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak giderilir.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 412)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO : 413)

MADDE 1- 10/9/2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak
Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) nu-
maralı alt bendinde yer alan “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlara, sermayesi-
nin yüzde ellisinden fazlası Türkiye Varlık Fonu veya Hazineye ait kurum ve kuruluşlara,” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“30 gün” ibaresi “süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.
—— • ——

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2023 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı eki Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile
istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve EK-1’de
yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi
olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci
maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerine tabi
olup 9/3/2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faa-
liyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket
ederler.
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Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki

Kararın 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçün-

cü fıkrası ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi

kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu iktisadi

teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi

devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a), (c) ve (g) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

e) Karar: 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararı,

f) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri veri izleme sistemini,

g) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,

ğ) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

h) Program: 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın ekinde

yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak

teşebbüslere gönderilen 2023 yılı mali hedeflerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4- (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2022 yılında ayrılan personel sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate

alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya

alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-

nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 14/10/2021

tarihli ve 4620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2022

yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz.

(2) 2022 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve

bunların bağlı ortaklıklarının Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel

atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo

500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli

izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşeb-

büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Bakanlıktan yılda en

çok iki kez talep edilebilir.
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(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde

emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi

doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından 3 sayılı

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon

ve görevlere yapılan atamalar Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen

sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli

atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak

üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim

kurulu yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulu bu konu ile

ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Te-

şebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen

yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

İlave atamalar

MADDE 5- (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel

Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Bakanlığa

veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate

alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa

gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak talepler Bakanlığa

veya ilgisine göre ÖİB’ye iletilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci

maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda

ihtiyaca yönelik olarak detaylı açıklamalara yer verilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık

tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü

maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme

birimlerine ilişkin personel talepleri için gönderilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri

içerir:

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-

mında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı

tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve

unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-

lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

Zorunlu istihdam

MADDE 6- (1) Teşebbüsler, Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
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Sınavlar

MADDE 7- (1) 1/1/2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan

personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu

kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan-

lar,

b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş

yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan

farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak ata-

malar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya

pozisyona atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.

(2) Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2022

yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak

gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2023 yılında

ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir. Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası

kapsamında yapılan atamalarda en geç 30 gün içerisinde atama sayılarını, unvan ve pozisyon-

larını, atamaya ilişkin mevzuat bilgisini içeren resmi yazı ile Bakanlığa bilgi sunulur.

(3) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel

alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek

kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan

kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-

tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı ve mutabakat zaptı gibi)

Bakanlığa iletir.

Geçici işçiler

MADDE 8- (1) Teşebbüsler, 1/1/2023 tarihinden itibaren 2023 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 24 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlıkça

bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cum-

hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-

kanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz. Üçüncü fıkra kapsamında Ba-

kanlıkça verilen ilave izinlerde ve Bakanlıkça geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması

durumunda da aynı usul uygulanır.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ilave geçici işçi çalıştırıl-

masına ihtiyaç duyulması durumunda teşebbüsler EK-3’te yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi

Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapı-

lacak talepler Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2024 tarihinden itibaren 2024 yılında çalıştıracakları geçici işçi-

lerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te

yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ siste-

minde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.
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Fazla çalışma

MADDE 9- (1) Kararın 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) Kararın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü

içinde gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Ba-

kanlık veya ÖİB tarafından yeniden belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502:

İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Bakanlığa veya ÖİB’ye

başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla

çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer

mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2024 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi

amacıyla EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu teşebbüsler tarafından dol-

durularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Pozisyon iptali

MADDE 10- (1) Kararın 11 inci maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2023 tarihine

kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 11- (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre ilgili olunan bakanlıklar

aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri

gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-

mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla izleyen yılı/yılları kapsayan hizmet alım iha-

lesine çıkabilir. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçe-

lerinin en az 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri

ve işletme bütçesi kısıtları dâhilinde, 2023 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı,

Kararın 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz.

2024 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2023 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın

her yıl için %10’ar artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet

alım tavanlarını Kararın 14 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda teşeb-

büs yönetim kurulu %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde

yapılır:

a) 2023 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2024 yılı hizmet alımı tavanı = 2023 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10

c) 2025 yılı hizmet alımı tavanı = 2024 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2023 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen

tavan x 1,25

d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2024 yılı hizmet alımı tavanı = 2023 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,10 x 1,25
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e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2025 yılı hizmet alımı tavanı = 2024 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,10 x 1,25

(3) Kararın 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle

2025 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını

müteakip Bakanlık tarafından karar verilmesi durumunda 2025 yılı sonrası için hizmet alım

tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %10 artırılması suretiyle hesaplanır.

(4) Kararın 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen

izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmak-

sızın Bakanlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede gerçekleştirilecek

hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve ilgili

diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs yönetim kurulu sorumludur.

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa

Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-

len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce

ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım

tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları

MADDE 12- (1) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,

konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü

içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-

leplerine ilişkin başvurularda, EK-7’de yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı

Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel

bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-

vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-

ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-

mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme

üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer

nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-

lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.
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(3) Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye yıl içinde en
fazla iki defa gönderilebilir.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 13- (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak,
bir sonraki yıl hizmet alım tavanının belirlenebilmesi amacıyla; EK-8’de yer alan Tablo 509:
Hizmet Alımları Bilgi Formunu KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa gönderir.

Teşebbüsler arası devirler

MADDE 14- (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam
hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca
yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya
varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Bakanlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 15- (1) Kararın 16 ncı maddesi kapsamında kamu teşebbüslerince hazırlana-
cak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan mali
hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan
her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunludur.

Ticari banka kredileri

MADDE 16- (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle ge-
lir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurur, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yöne-
timi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde,
Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan
ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilir.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kuruluna
aittir.

(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan
bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve toplam banka
kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-9’da yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı
Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 17- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması gere-
ken temettü tutarlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak, 2022
yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2022 yılı kâr bek-
lentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda,
bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme
planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir
kâr tutarını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında
yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutar.

(3) Yedek akçeler, varsa geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra ayrılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 18- (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü

oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları KİVİ sisteminde belirtilen tak-

vime uygun olarak Bakanlığa gönderir.

(2) Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini

kullanarak https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları

doldurur ve söz konusu internet sayfasını her gün ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve

duyurulardan haberdar olur. Duyurular, konusuna göre ilgili birimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem

verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni

detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-

letmesi tarafından tablo veya bilgi Bakanlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Teşebbüsler fazla çalışma, geçici işçi ve hizmet alımı taleplerini ayrıca resmi yazı

ile detaylı gerekçelerini belirterek Bakanlığa sunar. Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği tak-

dirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları diğer tablolar için ilave bir resmi

yazı göndermez.

(5) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az daire başkanı

seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak

muamelesi görür ve dönemsel olarak Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı

olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl

durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul

Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2023 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönde-

rir.

(7) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya teşebbüslerle ilgili olan Cumhurbaşkan-

lığına gönderilecek mevzuat taslaklarının, gönderimden en az bir hafta önce gerekçeleri ve dü-

zenleyici etki analizi ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Kapasite geliştirme

MADDE 19- (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli mali

ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları, KİVİ sisteminde be-

lirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi sistemini

geliştirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini güvenilir

bir şekilde aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği bilgi işlem

altyapısını kurmak zorundadır.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi

işlem altyapılarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda geliştirilen kurumsal kaynak planlama pro-

jeleri tasarruf tedbirleri dışında tutulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 20- (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, te-

şebbüsler 2022 yılı faaliyet raporlarını 31/5/2023 tarihine kadar kendi internet sitelerinde ya-

yımlar. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus

belirtilir. Söz konusu faaliyet raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini

daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-

dımcı olabilmek amacıyla, 2022 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporların 31/5/2023 tarihine

kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu

sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü.

b) Türkiye’de sektörün görünümü.

c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri.

ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırılması.

Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 21- (1) Teşebbüsler, yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki ile 4646 sayılı Kanunun

ek 1 inci maddesine göre kurulmuş şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki

mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası

Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2021

ve 2022 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını ve

d) Kâr dağıtım tablolarını

31/5/2023 tarihine kadar Bakanlığa iletir.

(2) Teşebbüsler, yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıkları veya iştirakleri ile 4646 sayılı

Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulmuş şirketlere sermaye mahiyetinde ödeme yaptıkla-

rında ve/veya ilgili mevzuatı çerçevesinde borç verme durumunda beş iş günü içerisinde Ba-

kanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 11 inci, 22 nci ve 23 üncü

maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLKE KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 13530 

—— • —— 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 13375 

—— • —— 
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13610 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13400 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13395 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13570 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMLERİ LİSANS YENİLENMESİ İŞİ SATIN 
ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ihtiyacı Bilgisayar İşletim 

Sistemleri Lisans Yenilenmesi İşi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Microsoft 
markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, marka, 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, 15.11.2022 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 ve 
Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSVPC1Z9F3 
    13582/1-1 
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3 ADET ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 3 adet Endüstriyel Elektrikli Kombi Fırın 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 (130,00 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 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, 14/11/2022 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 aynı gün 

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: BS4PH59AJ3 

    13684/1-1 
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OPERATÖRLÜ HİDROLİK EKSKAVATÖR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 13513/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Adresi : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. 

Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL 
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70 
Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr 
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 

sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma 
Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu 
taşınmazlara ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge 
Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170, 34408 – 
Kağıthane / İSTANBUL  

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 550,00 TRY (Beşyüzelli Türk Lirası) 
Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmaz 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut 
durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) 
imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 
bulunmayacaktır.” 

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve 
Saati 

İstanbul ili Tuzla İlçesi, Aydınlı 
Mahallesi Hudutları Dahilinde 

Bulunan 3.000,00 m² yüzölçümlü 888 
parsel sayılı taşınmazın içerisinde 

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 
2.875,00 m²'lik hissenin satışı 

71.875.000,00 TRY 2.156.250 TRY 
18.11.2022 

Cuma 
Saat: 10:00 

1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif 
verecekleri ihale için; 

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden), 
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 
gazetesi, 

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 
şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 
belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 
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i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 
ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir.) 

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı) 
2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 
adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ 
ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte 
ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret 
unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine 
kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - 
Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra 
verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%8 KDV), 
damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir. 

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 
    13534/1-1 

—— • —— 
ÇALDAĞ MADENSUYU İŞLETMESİ, TESİSE AİT KAYNAĞIN BULUNDUĞU 

TAŞINMAZLAR VE 2 (İKİ) ADET PATENT SATILACAKTIR 
Giresun Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Giresun ili, Çaldağ Köyü’ nde bulunan 

Çaldağ Madensuyu İşletmesi, tesise ait kaynağın bulunduğu taşınmazlar ve 2 (iki) adet patent’in 
2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

2- İhale 22 Kasım 2022 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi 
No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca 
(Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3- İhale edilen taşınmazların tamamının tahmin edilen muhammen satış bedeli 
7.541.610,02 TL’dir. Geçici teminat 226.248,50 TL ‘dir. 

4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 300,00 TL. bedel 
karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

5- İhaleye katılmak için istenen belgeler; 
a) Tebligat için adres göstermesi, 
b) Kanuni ikametgâh belgesi, 
c) Vekâleten girenler için vekâletname (Noter onaylı), 
d) Noter onaylı imza sirküleri, 
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı), 
f) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge, 
g) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz, 
h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 
6- Teklifler, en geç 22 Kasım 2022 Salı günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
    13498/1-1 
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/İhale kayıt numaraları: 2022/1174054 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-
Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090 Faks: 0 (362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
 internet adresi (varsa) : - - - 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Premium Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı; 
     1 Adet (Komple Sistem) 
b) Teslim yeri/yerleri : Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

Klinik Bilimler Bölümü’ne 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 
3-Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 
a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / 
SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 
 Tarih ve saatleri : Tarih: 21/11/2022 Saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 
4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /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 
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kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 
faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 
üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 
olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

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

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Merkez Bankası nezdinde bulunan TR16 0000 1001 0000 0350 1600 88 
no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2.  İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8- Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN 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 (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 
teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az 90 (doksan) 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. 
    13493/1-1 
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE ORMAN EMVALİ 
SATILACAKTIR 

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Amasya OBM // İşletme Müdürlüğü: Vezirköprü OİM 
İhale Tarihi : 15/11/2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 
No Deposu Cinsi Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 Merkez 
SD 

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  70 30,701 1 1.240,00 1.142,00 

2 Merkez 
SD 

3.Sn.Kb.Paç. 
Karaçam Tomruk  627 65,834 2 830,00 1.639,00 

3 Merkez 
SD 

3.Sn.Kb.Paç. 
Sarıçam Tomruk  311 59,161 2 880,00 1.562,00 

4 Çaltu SD 3.Sn.Kb.Paç. Kayın 
Tomruk  234 32,044 2 890,00 856,00 

5 OVACIK 
SD 

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam 
Tomruk  104 34,465 2 1.000,00 1.034,00 

6 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Karaçam 
Tomruk  1815 281,778 4 980,00 8.284,00 

7 OVACIK 
SD 

3.Sn.Nb.İn. Karaçam 
Tomruk  201 28,074 1 990,00 834,00 

8 Merkez 
SD 

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  807 303,262 6 1.040,00 9.461,00 

9 OVACIK 
SD 

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  135 41,541 1 1.060,00 1.321,00 

10 Merkez 
SD 

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam 
Tomruk  1044 210,743 5 1.030,00 6.512,00 

11 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Kayın 
Tomruk  616 224,466 4 1.100,00 7.408,00 

12 Merkez 
SD 

3.Sn.Nb.İn. Kayın 
Tomruk  1091 208,146 2 1.090,00 6.807,00 

13 Merkez 
SD 

Karaçam Sanayi 
Odunu  440 30,362 1 900,00 820,00 

14 Merkez 
SD 

Sarıçam Sanayi 
Odunu  354 15,665 1 900,00 423,00 

15 Merkez 
SD 

Kızılçam Sanayi 
Odunu  159 9,201 1 850,00 235,00 

16 Muhtelif Karaçam Kağıtlık 
Odun (m3)  7204 966,518 23 850,00 24.646,00 

17 Muhtelif Sarıçam Kağıtlık 
Odun (m3)  9957 1622,301 39 850,00 41.366,00 

18 Çaltu SD Kızılçam Kağıtlık 
Odun (m3)  1047 129,334 3 850,00 3.298,00 

 TOPLAM   26216 4293,596 100 17.330,00 117.648,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen orman emvalleri Açık Artırmalı Orman Emvali Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

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

3) Teminat tutarını banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR220001000 
228265345945001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen parti no 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0362 647 10 50 - 647 17 38 (202-217) Hakan AKÇİL 
    13473/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, 

YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yenidoğan Mah. Dumlupınar Blv. İl Özel 

İdaresi No:111 Merkez/KÜTAHYA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG 

elektrik şebekesi yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Altıntaş / KÜTAHYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile): 28.584.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      857.520 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2022, Saat:10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yenidoğan 

Mah. Dumlupınar Blv. İl Özel İdaresi No:111 Merkez/KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 

1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    13628/2-1 
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24 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

S.S. Muş Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Muş Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı 

Kooperatifine ait 24 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi   : Bahçelievler Mah. Yeni Sanayi Sitesi.738. Sok. 

No:20/1 Bulanık/MUŞ 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Bulanık/MUŞ  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile)  : 34.350.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.030.500 TL  

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 23/11/2022- Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

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

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

bankalardan alınacak belge. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Muş Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Bahçelievler Mah. Yeni 

Sanayi Sitesi.738. Sok. No:20/1 Bulanık/MUŞ adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    13647/2-1 
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2 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1186090 
1. İdarenin: 
 a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
 b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/75129 - 0312 309 13 65 
 c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 2 Kalem Madeni Yağ Temini 
3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
17/11/2022 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

    13622/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 27. İcra Müdürlüğünün 2001/3136 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13491/1-1 
—— • —— 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

10 Ekim 2022 tarih ve 31979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim elemanı alımı 
ilanımızın 30. sırasında yer alan aşağıdaki ilanımız iptal edilmiştir. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANA BİLİM 
DALI 

UNVAN ADET İLAN ŞARTI 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Araştırma 
Görevlisi 1 

Odyoloji Lisans mezunu olmak. Odyoloji veya 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek 
Lisans programına devam ediyor olmak 

İlan olunur. 13663/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13720/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13720/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13721/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13722/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 13723/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13723/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13724/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13725/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13726/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13691/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13705/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13718/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13719/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13660/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13661/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13662/1-1 
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13664/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13665/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13693/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Başkent İlim Vakfı (BİV) 
VAKFEDENLER: Celaleddin KESGİN, Ahmet ÖZKAN, Ali KANBUR, Tepe Camii 

Yaptırma ve Yaşatma Derneği. 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.10.2022 tarihinde kesinleşen, 18.10.2022 
tarihli tamamlama kararlı ve 29.09.2022 tarih ve E:2021/826, K:2022/239 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Halkımızın dini ve milli kültürüne yardımcı olarak; eğitim sağlık, 
sosyal ve kültür alanlarında topluma katkı sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Celaleddin KESGİN, Ahmet ÖZKAN, Ali KANBUR. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe tayin edilecek ilmi ve 

dini hizmet gören bir kuruluşa veya vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
    13514/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Adana Vakfı 
VAKFEDENLER: Fatih BAYHAN, Ahmet Emre BİLGİLİ, Bilal Nadir GÖK, Zeki 

KIVANÇ, Mustafa ASLAN, Abdulkadir SARI, Necdet ÜNÜVAR, Alaaddin VAROL  
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.2022 tarihli ve E:2022/440, K:2022/441 
sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Adana İli ve ilçeleriyle, Adanalıların; ekonomik, kültürel, sağlık, 
sosyal, eğitim, öğretim, turizm ve tanıtma, bilimsel çalışma, gastronomi, kalkınma, spor ve diğer 
sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde 
yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (Doksanbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Fatih BAYHAN, Mustafa ASLAN, Alaaddin VAROL, Ahmet 

Emre BİLGİLİ, Abdullah KESKİN 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaç ve gaye ile 
kurulmuş bir başka vakfa veya vakıflara devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    13515/1-1 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 
 13494/1-1 
  

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 13496/1-1 
  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 
 13497/1-1 
  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 13499/1-1 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 
 13500/1-1 
  

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 13501/1-1 
  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 13502/1-1 
  

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 13504/1-1 
  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 
 13507/1-1 
  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 
 13539/1-1 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 
 13540/1-1 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 13547/1-1 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 13553/1-1 

  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 
 13572/1-1 
  

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 

 



5 Kasım 2022 – Sayı : 32004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 
 
 
 
 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2022 – Sayı : 32004

Sayfa
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65
85

135

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/601,

602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613)

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA)

TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 413)
–– 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

İLKE KARARLARI
–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 113 Sayılı Doğal Sit

Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına
Dair İlke Kararı (No: 118)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 98 Sayılı Doğal Sit
Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 119)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit
Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 120)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 94 Sayılı Doğal Sit
Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair
İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 121)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Nitelikli Doğal Koruma
Alanlarında Kalan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Hakkında İlke Kararı (No: 122)

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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