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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

ULUDAĞ ALANI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7432 Kabul Tarihi: 18/1/2023
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme

sahip Uludağ Alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyo-
lojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanı-
tılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile Alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,
ç) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,
d) Danışma Kurulu: Başkanlığa danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere

kurulan kurulu,
e) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları: Uludağ Alan planları yürürlüğe

girinceye kadar uyulacak esasları,
f) Komisyon: Uludağ Alan Komisyonunu,
g) Uludağ Alanı: Bu Kanuna ekli Harita ve Koordinat Listesinde sınırları belirtilen ve

bu Kanun kapsamında Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,
ğ) Uludağ Alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Uludağ Alanının ko-

runması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlen-
mesi, bölgede yer alan konaklama ile kış ve dağ turizmi tesislerinin yapılması, iyileştirilmesi,
yenilenmesi ve geliştirilmesi, ulaşım yöntemleri ve altyapı tesislerinin tasarım esaslarının be-
lirlenmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları

ifade eder.
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Genel esaslar
MADDE 3- (1) Uludağ Alanının kontrollü girişini ve güvenliğini sağlamak esastır. Ula-

şım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklanma ve ziyaretçi merkezlerinde öde-
necek olan ücretler ile Uludağ Alanından faydalanma koşullarına ilişkin usul ve esaslar Baş-
kanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(2) Uludağ Alanındaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik
yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Komisyon kararları uyarınca yürütülür.

(3) Uludağ Alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uy-
gulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Başkanlığın yetkisindedir.

(4) Alanda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, maden-
cilik faaliyetleri yapılamaz, entegre tesislere yer verilemez. Ancak bu Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten önce 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca işletme
ruhsatı almış alanlarda 2863 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Uludağ Alan Ko-
misyonunun belirleyeceği kriterlere uyulmak ve uygun görüşü alınmak koşuluyla kazanılmış
haklar korunarak faaliyetler sürdürülür.

(5) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci ve geçici 12 nci
maddesinin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Uludağ Alan sınırları içindeki; ka-
mu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler hariç, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka-
nunu kapsamında orman sayılan yerler ile daha önce 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Park-
lar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, varsa üzerindeki tüm yapı ve tesisler ile bir-
likte bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Başkanlığın talebi üzerine bedelsiz olarak
Başkanlığa tahsis edilir. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan ta-
şınmazlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(6) Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiye-
tindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin veril-
mesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ki-
raya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Baş-
kanlığın uygun görüşü alınarak yapılır. Ancak, bu taşınmazlardan 2634 sayılı Kanun kapsa-
mında turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması,
işletilmesi, işlettirilmesinde Bakanlık yetkilidir.

(7) 2634 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça talep edilen taşınmazların tahsisi Başkan-
lıkça Bakanlığa devredilir ve bu taşınmazların anılan Kanun hükümleri uyarınca tahsisi mün-
hasıran Bakanlıkça yapılır.

(8) Uludağ Alanında zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Uludağ Ala-
nında 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz.

(9) Uludağ Alanındaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla
mücadele 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca fonksiyonel orman amenajman planlarına
göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülür ve elde edilen tüm gelirler Orman Genel Müdür-
lüğü Döner Sermaye bütçesine aktarılır. Uludağ Alanındaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve
korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca
Tarım ve Orman Bakanlığınca destek ve iş birliği sağlanır. Uludağ Alanı için özel yangın sön-
dürme planı yapılır ve uygulanır.
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(10) Bu Kanun kapsamına giren orman alanlarında; 6831 sayılı Kanunun beşinci fasıl
dördüncü bölümünde yer alan suçların takibi ve aynı Kanun kapsamındaki koruma hizmetleri
orman muhafaza memurlarınca sağlanır.

(11) Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin
işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Başkanlıktadır.

(12) Uludağ Alanında, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma,
yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı
ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlem-
lerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine hâlinde yürütülmesinde Başkanlık yetkilidir.

(13) Uludağ Alanında turizm tesisi yapılmak amacıyla tahsis edilen taşınmazların üze-
rinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi
ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için
2634 sayılı Kanun hükümleri uyarınca personel lojmanı alanları planlanabilir ve tahsis edile-
bilir.

(14) Planlar uyarınca gerçekleştirilecek her türlü tesisin, Başkanlığın koyacağı esaslar
dahilinde, çevre sorunu yaratmayacak şekilde, atık su arıtma sistemiyle donatılması ve tesisle
birlikte bitirilmesi, tesisi yapan kuruluş veya şahıslarca sağlanır ve kullanım alanının tabii pey-
zaja uygun çevre tanzimi Başkanlığın belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(15) Uludağ Alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz
mallar ile her türlü tesisleri, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin ger-
çekleşmesi için, gerekli görüldüğünde, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
hükümlerine göre Başkanlıkça kamulaştırılır.

(16) Başkanlığa ait taşınır ve taşınmazlar Devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine
suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. Orman sayılan yerler
kapsamında işlenen suçlara ilişkin 6831 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(17) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 6831 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun,
2863 sayılı Kanun, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194
sayılı İmar Kanunu, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Uludağ Alan planları
MADDE 4- (1) Uludağ Alanında yapılacak uygulamalar, meri planlar ile geçiş dönemi

koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülür.
(2) Uludağ Alanında her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değişti-

rilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür. Bu planlar, Komisyonun uygun görüşü ve Bakan oluru
uyarınca Başkanlıkça yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girer.

(3) Uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Ala-
nın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Başkanlık teşkilatlanmasının tamamlanmasını mü-
teakip üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, Başkanlığın teklifi,
Komisyonun kararı ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Uludağ Alanı bütününde hazırlanacak olan üst ölçekli planın onaylanmasının ar-
dından Alanın nazım ve uygulama imar planları etaplar hâlinde yapılabilir.

(5) Uludağ Alanında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili diğer idarelerce
yeni plan onaylanamaz.

(6) Uludağ Alan planı yapımı ve yürürlüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelik ile belirlenir.
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Komisyonun belirlenmesi, görevleri ve çalışma esasları
MADDE 5- (1) Komisyon, Uludağ Alanı sınırları içerisinde her türlü uygulamaya yö-

nelik karar almaya yetkilidir.
(2) Uludağ Alanında, 2863 sayılı Kanun ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları

ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Komisyon tara-
fından kullanılır. Ayrıca, Komisyon, Uludağ Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır
değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkilidir. Sit sınır ve derece
değişiklikleri Komisyonun oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilir.

(3) Komisyon aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Üniversitelerin mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, orman mühendis-

liği, hukuk, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, çevre mühendisliği ve biyoloji bölüm-
lerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında
uzman ve en az on yıl deneyime sahip dört üye

b) Bursa Valisi tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı
c) Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden iki üye ile Kültür Varlıkları

ve Müzeler Genel Müdürlüğünden bir üye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden iki üye ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden, alanlarında uz-
man birer üye

ç) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından görevlendirilecek bir üye
(4) Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili

yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilir. Komisyonun gündemiyle ilgili
meslek odaları, Başkanlığın davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilir.

(5) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev sü-
resi iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevine devam eder.

(6) Komisyon kararları idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Kamu kurum ve ku-
ruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına uymak zorundadır.

(7) Komisyonun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile Komisyon üyelerinin
atanması ve üyeliklerinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yö-
netmelik ile belirlenir.

Danışma Kurulunun belirlenmesi, görevleri ve çalışma esasları
MADDE 6- (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Alan Başkanı
b) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından bir üye
c) Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden bir üye
ç) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bursa temsilcisi
d) Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü ya da yardımcısı
e) Osmangazi Belediye Başkanlığı temsilcisi
(2) Gerek görüldüğünde Danışma Kurulu toplantısına Başkanlığın daveti ile üniversi-

teler, ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve meslek odalarından birer üye katılabilir.
(3) Danışma Kuruluna Bakan onayı ile ayrıca görevlendirme yapılabilir.
(4) Başkan aynı zamanda Danışma Kurulunun da başkanıdır.
(5) Danışma Kurulu, Başkanlığa danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.
(6) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hâllerde Kurul

Başkanının çağrısı ile toplanır.
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(7) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen
kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

(8) Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin atanması
ve üyeliklerinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik ile
belirlenir.

Başkanlığın gelirleri ve giderleri

MADDE 7- (1) Başkanlığın gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları
b) 2634 sayılı Kanun kapsamında yatırımcılara tahsis edilen veya kiralanan taşınmaz-

lardan elde edilen gelirler hariç olmak üzere Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum
ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi, irtifak
hakkı kurulması, kullanma izni verilmesi ve ecrimisil işlemlerinden elde edilen gelirler

c) Marka ve patent gelirleri
ç) Başkanlığa yapılacak başvurular ve Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığı alı-

nacak ücretler
d) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri ile fikrî mülkiyet haklarından kaynaklı

gelirler
e) Uludağ Alanındaki işletme ve faaliyet gelirleri
f) Başkanlıkça verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirlerin yarısı
g) Yardım ve bağışlar ile sponsorluk gelirleri
ğ) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler
h) Diğer gelirler
(2) Başkanlığın giderleri şunlardır:
a) Uludağ Alanında etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik, denetim

hizmetleri, jeolojik/jeoteknik etütlerin elde edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzen-
lenmesi, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin
gerektirdiği harcamalar

b) Uludağ Alanında, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması, üzerlerinde sı-
nırlı ayni hak tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar

c) Uludağ Alanında yer alan işletme, sportif faaliyet, spor amaçlı organizasyon, tanıtma,
altyapı, üstyapı, idare binası, sosyal binalar, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, saha sergileri
ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar

ç) Uludağ Alanı hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri ta-
şınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili harcamalar

d) Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler
e) Komisyon üyelerine ait yolluk ve huzur hakkı giderleri
f) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar
g) Kültür ve turizm işletmeciliğine ait giderler
ğ) Başkanlıkça tespit edilen aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma ve yıktırma

işlemleri dâhil aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamaya yönelik işlemler ile ilgili gider-
ler

h) Başkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler
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(3) Başkanlığa yapılacak ücrete tabi başvurular ve Başkanlıkça sunulacak hizmetler
karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurumların görüşü alınarak Başkanlıkça
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Muafiyet ve indirimler
MADDE 8- (1) Başkanlık, bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan faaliyetleri dola-

yısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara
katılma paylarından, düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış
ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla
emlak vergisinden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.

(2) Başkanlığa yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harca-
malarının tamamı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi
matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek
şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(3) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri hariç
Başkanlığın bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde
ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

Yasaklar ve cezalar
MADDE 9- (1) Uludağ Alanının doğal değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun,

turizm potansiyelinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranıl-
ması hâlinde elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygula-
nır.

(2) Birinci fıkra kapsamına girmeyen, Uludağ Alanının mevcut durumunu bozmayan
ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı davranılması
veya izin almaksızın turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması ve spor amaçlı organizasyon
yapılması durumunda ise on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası
uygulanır.

(3) Uludağ Alanında meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartla-
rına aykırı yapılan inşai ve fiziki müdahalelerde 3194 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde be-
lirtilen idari para cezaları Başkanlıkça uygulanır.

(4) Uludağ Alanı sınırları içinde;
a) 6831 sayılı Kanun, 2872 sayılı Kanun ve 4915 sayılı Kanunda yasaklanan fiillerin

işlenmesi hâlinde idari para cezaları iki misli artırılır. Uludağ Alanı içinde 2863 sayılı Kanunun
74 üncü maddesinde belirtilen cezalar yarı oranında artırılarak uygulanır.

b) 6831 sayılı Kanunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü maddelerine göre istenecek taz-
minat ve ağaçlandırma gideri bir misli artırılır.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca verilen idari para cezaları Başkanlıkça
uygulanır. Verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava açı-
labilir. İdari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz.

Çeşitli hükümler
MADDE 10- (1) 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlıklarını koruma bölge kurulu

müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim büroları ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği
il müdürlüklerine verilen görev ve yetkiler Uludağ Alanında Başkanlık tarafından yürütülür.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 26 Ocak 2023 – Sayı : 32085



(2) Bu Kanunda Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak diğer mevzuatta Tarım ve
Orman Bakanlığına yapılan atıflar Bakanlığa, Uludağ Milli Park Müdürlüğüne yapılan atıflar
ise Başkanlığa yapılmış sayılır.

(3) Uludağ Alanının sınırları bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli
göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Cumhur-
başkanı kararı ile değiştirilebilir.

Değiştirilen hüküm
MADDE 11- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne aşağıdaki satır
eklenmiştir.

“44) Uludağ Alan Başkanlığı”
Geçiş dönemi bütçesi ve diğer işlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan Başkanlık teşkilatlanıncaya kadar, Ulu-

dağ Milli Parkı’nın bu Kanunla Uludağ Alanı olarak belirlenen bölümünde, Uludağ Milli Parkı
Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam eder.

(2) Başkanlığın 2023 mali yılı harcamaları, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ba-
kanlığın 2023 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(3) Uludağ Alanına ilişkin olarak bu Kanunla Başkanlığa devredilen yetki ve görevler
kapsamında kalan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili idarelerce sözleşmeye bağ-
lanmış olan işler, Başkanlık teşkilatı kuruluncaya kadar bu idarelerce yürütülür. Başkanlık teş-
kilatı kurulduğu tarih itibarıyla bu sözleşmeler ilgili idarelerce hak, alacak ve borçlarıyla birlikte
Başkanlığa devredilmiş sayılır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca Başkanlığa devredilen sözleşmelerden dolayı ilgili idarelerce
taraf olunan davalar, Uludağ Alanı ile ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu kararları
ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararlarına karşı açılan davalar ile başlatılmış
olan takiplerde Başkanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu sözleşmelere ilişkin olarak
bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce ilgili idarelerce yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açı-
lacak dava ve takipler Başkanlığa yöneltilir.

(5) Uludağ Alanına ilişkin Başkanlığın görev alanını ilgilendiren her türlü arşiv belgesi
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay
içinde Başkanlığa gönderilir.

(6) Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler, Başkanlığın teşkilatlanmasının ta-
mamlanmasını müteakip en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

(7) Uludağ Alanı içerisinde meri tüm planların uygulaması, geçiş dönemi koruma esas-
ları ve kullanma şartları belirlenene kadar devam eder. Geçiş dönemi koruma esasları ve kul-
lanma şartlarının belirlenmesi ile meri planların uygulanması durdurulur. Üst ölçek planların
hazırlanması sürecinde uygulanması durdurulmuş olan mevcut planlar Başkanlıkça incelenerek
Komisyonun uygun görüşü ile yeniden yürürlüğe konulabilir.

(8) Bu Kanunda öngörülen Uludağ Alan planları, geçiş dönemi koruma esasları ve kul-
lanma şartlarının yürürlüğe girmesini takiben iki yıl içinde Komisyona sunulur.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/1/2023
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DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7433 Kabul Tarihi: 19/1/2023

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teş-
kilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil
müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sına-
vından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul
ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Baş-
kanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı
memur kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle
başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın
atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın
eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı,
adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu
Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü mad-
desinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan “tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv
kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;” ve “bu Kanuna tâbi kamu idare-
lerinde ve” ibareleri madde metninden çıkarılmış, paragrafta yer alan “dava adedinin azlığı ne-
deni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın
mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;” ibaresi “hizmetine kısmi zamanlı
olarak ihtiyaç duyulacakların;” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “dış kuruluşlarda” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı teşkilatlarında” ibaresi eklenmiş; dördüncü paragrafında
yer alan “, fesih tarihinden” ibaresi “fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde söz-
leşmenin bitiminden” şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan “sözleşme hükümlerine uyul-
maması hallerindeki müeyyideler,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, paragrafa “Cumhur-
başkanınca” ibaresinden önce gelmek üzere “yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel
için ayrıca olmak üzere” ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü paragrafın birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet
sözleşmesi süreleri, zorunlu hâllerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşka-
nınca belirlenebilir.”

“Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon
unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel is-
tihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık
çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulun-
maları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozis-
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yon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaş-
kanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl sü-
reyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev
yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında ge-
çirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak
kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atan-
dıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren
hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir
mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı öden-
mez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas
olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında
dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme
gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların
kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı,
adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu
Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

“Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hâllerin ger-
çekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye
yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memur-
larının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü
ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli per-
sonelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.”

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bun-

lara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya
da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştır-
ma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak-

kında Kanunun 10/A maddesi,
3) 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
4) 2985 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi,
5) Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi,
6) 3238 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,
7) 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,
8) 4924 sayılı Kanun,
9) 5000 sayılı Kanunun mülga 26 ncı maddesi,
10) 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,
11) 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,
12) 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesi,
13) 5978 sayılı Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
14) 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,
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15) 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı ve ek 26 ncı maddesi,
17) 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,
18) 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
19) Mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
20) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Dü-

zenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,
21) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,
22) 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta

olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığında bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen
ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog,
restoratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğının taşra teşkilatında, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar
hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine
tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan
bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından
bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvan-
larıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro un-
vanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvelle-
rindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı
Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalış-
makta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci
maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alı-
nan memur kadrolarına,

c) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında
Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptık-
ları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla
aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması
hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak
suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin
üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
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içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bu-
lunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı un-
vanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer
alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrola-
rına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanır-
lar.

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Ama-
cıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin se-
kizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra hüküm-
leri uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tari-
hinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde
bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olan-
lar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru
ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca
çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alan-
lar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine
göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükse-
lebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tes-
pitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları
tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve
sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli
personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar.
Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiş-
tirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri
değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel ida-
resi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuru-
luşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan top-
lam hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam
hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin
atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan
sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama
işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve
memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı
ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren
iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.
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Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve
(c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel
hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümle-
rinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulun-
mayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının
değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer değiştirme suretiyle
atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu personele ait pozisyon-
larda herhangi bir şekilde boşalma olması hâlinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmak-
sızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde Kamu
Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan söz-
leşmeli personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında
ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu mad-
desinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaş-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B)

fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler
altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın, 4 üncü maddenin (B) fık-
rasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 50- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü-

dürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibarıyla 4 üncü madde-
nin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaş-
kanınca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı ile sahne
üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan pozisyonlarda söz-
leşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenlerden bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları kurumlara
yazılı olarak başvuruda bulunan;

a) Solist sanatçı ve sanatçılar; ek geçici 12 nci, ek geçici 14 üncü ve ek geçici 16 ncı
maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı po-
zisyonlarına,

b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel; ek geçici 12 nci, ek geçici 14 üncü ve
ek geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 ta-
rihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve
(C) fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca
belirlenecek pozisyonlara;

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanır-
lar.

Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik,
doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayan-
lardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında
da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya
ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
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Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlarına atananların 4 üncü maddenin (B) fık-

rası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları po-

zisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklarının tespitinde değer-

lendirilir. Bunlar, atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları

tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve

sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları kulla-

nılır. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması hâlinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon

ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay içinde unvanı,

adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu ku-

ruma bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Söz-

leşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri hâlinde sözleşmeli per-

sonel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kad-

rolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların

sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre

yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin

tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başla-

dıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları

mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.”

MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi kapsamında açık-

tan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde be-

lirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde

müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanırlar. Bu madde

uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına

nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın

atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın

eki cetvellerin Bakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı,

adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu

Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/1/2023
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ
TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, biyokütle enerjisine dayalı elektrik

üretim tesislerinin kurulmasına yönelik başvuruların teknik değerlendirmesinin yapılmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 
b) BES: Biyokütle kaynakları kullanılan elektrik enerjisi üretim santralini,
c) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi: Birleşik yenilenebilir elektrik üretim te-

sisini, birleşik elektrik üretim tesisini, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini ve birlikte
yakmalı elektrik üretim tesisini,

ç) Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; belediye atıklarının (çöp gazı dâhil) yanı sıra
bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki
orman ürünleri ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen
kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,

d) Biyometanizasyon teknolojisi: Biyokütle kaynağının organik kısımlarının oksijensiz
ortamda anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok aşamalı biyo-
kimyasal reaksiyonlar sonucunda elde edilen gaz bileşiminin yakılmasıyla elektrik üretilen tek-
nolojileri, 

e) BKA: BES’lerde kullanılan ve kullanılması planlanan atık, ürün, yan ürün, artık for-
mundaki hammaddenin sağlandığı Biyokütle Kaynak Alanını,

f) BKT: BES’lerde kullanılan ve kullanılması planlanan atık, ürün, yan ürün, artık for-
mundaki hammaddeyi belli bir noktada teslim eden Biyokütle Kaynak Tedarikçisini,

g) ÇŞİDB: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
ğ) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
h) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,
ı) LÜY: 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piya-

sasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğini,
i) Önlisans: Elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi

yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için verilen
belirli süreli izni, 

j) Santral sahası: BES’lerde kullanılan her türlü mekanik, elektro-mekanik, elektriksel
aksamı, yapıyı ve inşaatı içeren sahayı,

k) Şebeke işletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
elektrik dağıtım şirketlerini veya dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi tüzel kişiyi,
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l) Termal bertaraf teknolojisi: Biyokütle kaynağının oksitlenme yoluyla yakılması, gaz-
laştırma, piroliz, plazma ve benzeri termal işlemlere tabi tutularak elektrik üretilmesini sağlayan
teknoloji türlerini,

m) TOB: Tarım ve Orman Bakanlığını,
n) UTM koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim

esasına göre verilen koordinatı (ED50 Datum),
o) Üretim lisansı: Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK

tarafından verilen izin belgesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Biyokütle Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının 

Teknik Değerlendirmesi

Başvuruların teknik değerlendirmesi

MADDE 4- (1) Biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulma-
sına yönelik başvurular ile kurulu güç değişikliği, modernizasyon, yenileme yatırımları ve kul-
lanılan/kullanılması planlanan biyokütle kaynak türlerine ilişkin tadil başvurularının teknik de-
ğerlendirmesinin yapılabilmesi için EK-1’de yer alan ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen
bilgi ve belgelerin tamamı; önlisans veya üretim lisansı başvuruları için EPDK tarafından, LÜY
kapsamında yapılan lisanssız üretim başvuruları için ilgili şebeke işletmecisi tarafından kont-
rolleri yapılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Başvuruların teknik değerlendirmesi Genel Mü-
dürlük evrak kayıt tarihi ve sayısına göre yapılır. 

(2) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgelerde aşağıda belirtilen durumlardan her-
hangi birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve
bu durum ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine bildirilir:

a) EK-1’de yer alan ve başvuru sahibi tarafından düzenlenmiş olan bilgi ve belgelerden
eksik, hatalı ve/veya belirtildiği şekilde düzenlenmemiş olduğu tespit edilen uygunsuzlukların
EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde
giderilerek ilgili kurumlara tekrar başvuru yapılmamış olması.

b) BKA ve/veya BKT’lerden temin edileceği beyan edilen biyokütle kaynaklarının ve
tedarik miktarlarının teknik değerlendirmesi uygun bulunmuş başka bir başvuru için kullanı-
lıyor olması.

c) BKA ve/veya BKT’lerden temin edileceği beyan edilen biyokütle kaynaklarının ve
tedarik miktarlarının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce önlisans veya üretim lisansı
düzenlenmiş BES’ler veya LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış
BES’ler tarafından kullanılıyor olması.

ç) Başvuruda belirtilen elektriksel kurulu güç değerinin, EK-2’de yer alan ilgili hesap-
lama yöntemi ve teknik değerlendirmesi uygun bulunan başka bir başvurunun kullanımında
olmayan biyokütle miktarları ile hesaplanan elektriksel kurulu güç değerinin ± %15 (yüzde on
beş) aralığının dışında olması. 

(3) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre teknik değerlendirmesi
uygun bulunan başvurular için düzenlenen ve EK-1’de yer alan Biyokütle Kaynak Alanları ve
Biyokütle Kaynak Tedarikçileri Bilgileri tablolarının bulunduğu uygunluk yazısı ilgisine göre
EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine gönderilir. LÜY kapsamında yapılan ve Genel Müdürlük
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tarafından uygun bulunan başvuruya ait Biyokütle Kaynak Alanları ve Biyokütle Kaynak Te-
darikçileri Bilgileri ilgili şebeke işletmecisi tarafından gönderilen bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubuna ek yapılır.

(4) Genel Müdürlük tarafından uygun bulunarak EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine
bildirilen herhangi bir başvurunun sona erdirilmesi, başvurudan vazgeçilmesi veya bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubunun iptal edilmesi halinde ilgili başvuruların BKA ve/veya BKT’le-
rindeki biyokütle kaynakları ve tedarik miktarları Genel Müdürlük tarafından başka bir başvuru
için kullandırılabilir.

(5) BES’ler tarafından kullanılacağı belirtilen BKA ve/veya BKT’lerdeki herhangi bir
biyokütle kaynağının elektrik üretmek üzere teslim alınmadığının EPDK veya ilgili şebeke iş-
letmecisine bildirilmesi halinde, söz konusu durum EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tara-
fından Genel Müdürlüğe iletilir. Teslim alınmayan ilgili biyokütle kaynağı talep edilmesi ha-
linde Genel Müdürlük tarafından başka bir başvuruya kullandırılabilir. 

(6) Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan başvurulara ait EK-1’de yer alan tesis
bilgi formundaki güç bilgileri, biyokütle kaynak türü bilgileri, teknoloji türü, BKA ve/veya
BKT’lerdeki biyokütle kaynakları ve tedarik miktarı bilgilerinden herhangi birinde değişiklik
yapılmasının talep edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi yeniden yapılır. Bu
bilgilerin dışında kalan hususlarda yapılacak değişiklikler için teknik değerlendirme yapılmaz,
ancak EK-1 kapsamında sunulan bilgilerin tamamı güncellenerek ilgisine göre EPDK veya il-
gili şebeke işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Genel Müdürlük tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunan tesislere istinaden
alınan her türlü kararlar, EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından karar tarihinden itibaren
en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(8) Biyokütle enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına yönelik yapı-
lan başvuruların teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından ha-
zırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Önlisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES’ler ile LÜY kapsamında bağlantı

anlaşmasına çağrı mektubu almış BES’lerin bildirimi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce önlisans veya üre-
tim lisansı düzenlenmiş BES’ler, yardımcı kaynağı biyokütle olacak şekilde yapılan Birden
Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi başvuruları ve LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu almış ve süreçleri devam eden BES’ler için EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin
tamamı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün içerisinde ilgisine
göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.  

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen durumları haiz tüm BES’lere ait
bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesi işlemi tamamlanmadan yeni başvuruların
teknik değerlendirmesi yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GSÜ-SAM): Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin bilgi birikimine da-
yanarak uluslararası politika, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası
uyuşmazlıklar ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak,
bu konularda faaliyetler yürüterek stratejik bilgi birikimine destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası

uyuşmazlıklar ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar hakkında araştırma ve inceleme faaliyetleri
yürütmek.

b) Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslar-
arası uyuşmazlıklar ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar hakkında konferans, seminer, panel,
sempozyum, kolokyum, sertifika programı ve benzeri eğitim faaliyetleri yürütmek.
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c) Bu konularda Üniversite tarafından belirlenmiş olan öncelikli araştırma alanlarını
da dikkate alarak yayınlar, raporlar ve notlar hazırlamak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda iç ve dış paydaşlarla ortaklaşa ulusal ve uluslararası
projeler hazırlamak ve yürütmek.

d) Üniversite adına diğer üniversitelerin araştırma merkezleriyle, kamu kuruluşlarıyla,
dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren enstitüler, vakıflar, dernekler, dü-
şünce kuruluşları ve basın-yayın organlarıyla temaslar kurmak ve iş birlikleri geliştirmek.

e) Üniversitede lisans/lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yürütülen ve
Merkezin amacına uygun konulardaki eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek.

f) Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanları hakkında farkındalık oluşturmak
üzere tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

g) Merkezin amacına uygun etkinliklere Üniversiteyi temsilen iştirak etmek.
ğ) Merkezin amacı doğrultusunda Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı
ayı geçmemek kaydıyla görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcısı, müdür yar-
dımcısının bulunmadığı durumlarda ise en kıdemli üyeden başlamak üzere Yönetim Kurulu
üyeleri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından
Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin hedef ve planlarına dair yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt

çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını karara bağlamak.

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş, iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversitenin veya diğer üniver-

sitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya

uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına gö-

revlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulun-

mak.

b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 10/5/1998 tarihli ve 23338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gala-

tasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA 

DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ 

HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2023/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez

Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi ha-

linde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) ve (g) alt

bentleri ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını,

b) Dönüşüm kuru: Dövizin Merkez Bankasına satıldığı veya döviz tevdiat hesapları ile

döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına dönüştürüldüğü gün

Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu,

c) Firmalar: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç ol-

mak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiliği haiz firmaları,

ç) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

d) Yurt dışı kaynaklı döviz: Yabancılara yurt içinde sunulan hizmetler karşılığında ka-

zanılan döviz tutarları da dahil olmak üzere firmaların yurt dışında yerleşiklerden elde ettikleri

döviz gelirlerinden ve firmaların yurt dışında bulunan döviz cinsi varlıklarından yurda getir-

dikleri dövizi,

ifade eder.

Yurt dışı kaynaklı dövizlerin Merkez Bankasına satılmasında döviz dönüşüm des-

teği sağlanması

MADDE 4- (1) Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez

Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama

taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk li-

rasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenir.

(2) Banka aracılığıyla Merkez Bankasına yapılan satış esnasında bu maddenin birinci

fıkrası kapsamında alınan taahhütler için hesaplanan döviz dönüşüm desteği tutarı Merkez Ban-

kasınca firmaya ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.

(3) Bu madde kapsamında Merkez Bankasına satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kay-

naklı olduğunun tespiti bankaca yapılır.
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(4) Bu madde kapsamında yapılan döviz dönüşüm desteği ödemelerine ilişkin usul ve

esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Yurt dışı kaynaklı dövizlerin Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına

dönüştürülmesinde döviz dönüşüm desteği sağlanması

MADDE 5- (1) Yurda getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az yüzde 40’ı Merkez

Bankasına satıldıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk li-

rası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi ve Merkez Bankasınca belirlenecek

süre boyunca Merkez Bankasına satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde

bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen

tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki uygulamalar, bu Tebliğde ve Uygulama

Talimatlarında hüküm bulunmayan hallerde, 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklen-

mesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) hükümlerine tabidir.

(3) Bu madde kapsamında dönüşümü yapılacak döviz cinsleri, açılacak Türk lirası mev-

duat ve katılma hesaplarının vadeleri ile diğer usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir. 

(4) Bu madde kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçeve-

sinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.

(5) Bu madde kapsamında Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştü-

rülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankaca yapılır.

Döviz alımı yapmama taahhüdünün yerine getirilmemesi

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında firmalarca verilen döviz alımı yapılmaması ta-

ahhüdünün yerine getirilmemesi halinde döviz dönüşümü desteği tutarları ilgili dönem boyunca

oluşan pozitif kur farkı eklenerek ve döviz dönüşümü desteğinin ödenme tarihinden taahhüdün

yerine getirilmediğinin tespiti tarihine kadar geçen süre için tespit tarihinde geçerli olan Merkez

Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi

ile birlikte bankalarca tahsil edilerek Merkez Bankasına aktarılır. Taahhüdünü yerine getirme-

yen firmaların Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilme-

diğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmez.

(2) Aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri tarafından

yurda getirilen dövizlerin Dış Ticaret Sermaye Şirketine ürün tedarik eden firmalar adına satışı

yapılır. Bu durumda, bu Tebliğin uygulanması bakımından döviz satışının tedarikçi firmaca

yapıldığı kabul edilir. 

(3) Grup firmalarının bu Tebliğ kapsamında vereceği taahhütler ana ortaklıklarını da

bağlar.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         926 

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

 
         927 

—— • —— 
Karaman İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 972 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2023 – Sayı : 32085 

Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         977 

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

 
        978 
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Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1007 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1008 

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

 
 1071 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

8400 PAKET A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden: 
Ofisimizce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3. (İzmir) Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 

“8400 Paket A4 Fotokopi Kağıdı” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve 
teslim süresine (15 gün) uygun olarak Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartları 
Listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık Teklif Usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a. İstekliler, ihale dokümanlarını İzmir Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir.  Ayrıca  teknik  şartnameler  ile  sair  ihale  evrakı  Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, 
Bölge Müdürlüğünce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların şartname bedeli olarak 130,00 TL şartname bedelini Ofis veznesine veya Ofis banka 
hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte Teknik Şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar Listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 06.02.2023 Pazartesi Günü en geç saat 12:00’ye kadar İzmir Bölge 
Müdürlüğünde bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen 
teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas Ticari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Teklif mektubunda opsiyon süresi 
belirtilecektir. 

5- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, teslim süresi ve menşei teklif 
mektubunda belirtilecektir. 

6- 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. 

7- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 
kapsamındadır. 

8- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 1147/1-1 
  

 

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
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64 KALEM MUHTELİF FİLTRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere 64 Kalem 

Muhtelif Filtre Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2023/84085  
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
     Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286 416 20 01 Faks: 0286 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere 64 Kalem Muhtelif 

Filtre Alımı (2334 Adet) Yedek Parça Alımı 
b) İşin Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Çan/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 14/02/2023 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no : 390-KÇLİ/2023-0041 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 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. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 14/02/2023 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile 
üzerinde kalan kısımların tamamı için tek sözleşme imzalanacaktır. 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

    1094/1-1 
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6 KALEM DEMİRYOLU MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
6 Kalem Demiryolu Malzemeleri alımı/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

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

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

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

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 84 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

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

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : Selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2317006 
b) İKN : 2023/79508 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 6 Kalem Demiryolu Malzemeleri Temini 
ç) Teslim Yeri /  
 İşin Yapılacağı Yer : Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki 

Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarıdır. 

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

e)Teslim Tarihi/İşin Süresi : Malzemeler 30 günde teslim edeceklerdir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 14.02.2023 Salı Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak 

belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale konusu 
işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

-İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 
Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
10- “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması: 
Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 1083/1-1 
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MUHTELİF PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif paslanmaz sac levha alımı  açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası :  2023/78779 

1-İdarenin   

a) Adı :  T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi :  Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c)Telefon ve Faks numarası :  0 312 293 44 00  Faks: 0 312 243 14 47 

2-İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ebatlarda Paslanmaz Sac Levha Alımı  

1. Levha 1,5x2000x6000 mm  SAE 304 60 Plaka 8.640 Kg 

2. Levha 2x2000x6000 mm  SAE 304 60 Plaka 11.520 Kg 

3. Levha 30x2000x6000 mm  SAE 304 2 Plaka 5.760 Kg  

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06.02.2023 Pazartesi günü saat 14:00 

4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzelli Türk lirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin  ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 1014/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 26.09.2022 
tarih ve 426 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir. 

İŞİN ADI : Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi 7666 ada 1 
parsel 7667 ada 3 parsel nolu taşınmazların kat karşılığı 
inşaat yapım işi 

İŞİN SÜRESİ : Yer teslim tarihinden itibaren 912 takvim günü 
İLİ   : Diyarbakır 
İLÇESİ : Sur 
MAHALLESİ : Yiğitçavuş 
ADA/PARSEL NO : 7666/1, 7667/3 
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.880,00 m2 
CİNSİ : Arsa 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 43.801.000,00 TL 
GEÇİCİ TEMİNAT :   1.314.030,00 TL 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 06/02/2023 Pazartesi günü saat 10:00 
Vakıflar Meclisi' nin 26.09.2022 tarih ve 426 nolu kararına istinaden; Mülkiyeti 

Diyarbakırlı Vezir İbrahim Paşa Bin İsmail Ağa Vakfına ait, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Yiğitçavuş 
Mahallesinde bulunan, tapunun 7666 ada 1 parsel ile 7667 3 parselinde kayıtlı ''arsa'' vasfından 
taşınmazların; 

a) Mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan en az A blok 1 ve 2 nolu bağımsız 
bölümler ile B ve E blokların tamamı (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 ,B10, B11, B12, E1, 
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 nolu bağımsız bölümler) ve D blok, D7, D8, D9 
numaralı bağımsız bölümlere (toplam 29 adet bağımsız bölüm) ilave olarak 1.000,00 (Bin) TL 
nakit paranın vakfına alınması(kat karşılığı oranı en az 37,89), 

b) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 Sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmının bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

c) İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması 
halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 

d) 634 sayılı Kanun gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

e) Mimarlar Odasınca en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, 
avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan 
önce ödenmesi, 

f) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin 
yapılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak resmi ve/veya özel kurumlardan alınması gereken her 
türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanarak idareye teslim 
edildiği tarihe kadar alınması gerekli tüm (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, 
yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç ceza vb.) yüklenicisi 
tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş ve işlemlerle ilgili olarak idareden 
herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

e) Yer teslim tarihinden itibaren 912 takvim günü içerisinde işin sözleşme ve ekleri ile fen 
ve sanat kurallarına göre tamamlanarak idareye teslim edilmesi. 

Kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:41, 

Sur/DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. 
Katında İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
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İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanı satış bedeli olan 1.000,00 TL’ yi 
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Şubesi nezdindeki 
TR 69 0021 0000 0030 0002 1000 01 İBAN no.lu hesabına yatırdıktan sonra 03.02.2023 günü 
mesai bitimine kadar mesai saatleri içinde, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Yatırım ve 
Emlak Şube Müdürlüğünden alabileceklerdir. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 06/02/2023 Pazartesi 
günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler 
herhangi bir sebeple geri alınamaz). 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin % 10 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu 
müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili 
Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina 
inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti 
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veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi(İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; 
yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, 
son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının 
%50'si değerlendirilir.) 

h.1.  Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

h.1.a  Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşleri Benzer İş Tebliği eki Ek1: Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Listesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1.Grup,2.Grup ve 3.Grup bina işleri benzer 
iş olarak kabul edilecektir. Mühendis ve Mimar diploması benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. 
(Resmî Gazete’nin 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı nüshasında yayımlanan tebliğ) 

h.2.  Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.  Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:6), Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 06/02/2023 Salı 
günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 966/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK durumda bulunan 16 (onaltı) adet 
taşıtın ve muhtelif hurdanın mübadelesi. 
1- İdarenin; 
a) Adı Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü 

b) Adresi 
İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Kervansaray Mahallesi Şehit Hasan Yılmaz Caddesi No:21 
Kırşehir  

c) Telefon ve faks numarası 0 386 213 55 55 – (6921)       Faks: 0 386 213 10 60 
d) Elektronik posta adresi  ---  
2- Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;  

Adı, niteliği, türü ve miktarı    

  Renault Megane II 1.6 16v 2004 Model 
  Renault Megane 1.6 16v Authentique 2009 Model 
  Renault Megane 1.6 16v Authentique 2009 Model 
  Renault Fluence 1.6 16v Business 110bg Euro5 2012 Model 
  Hyundai Accent Era 1.6 CVVT Select 2008 Model 
  Hyundai Accent Era 1.6 CVVT Select 2009 Model 
  Fiat Linea 1,4 Turbo t-jet Actıve Plus 2011 Model 
  Ford Transit Connect PT2 K210s 1.8 TDCİ 2012 Model 
  Ford Transit Connect PT2 K210s 1.8 TDCİ 2012 Model 

  Ford Transit Connect PT2 K210s 1.8 TDCİ 2013 Model 
  Ford Transit Connect Kombi K210s 1.8 TDCİ 2007 Model 
  Ford Transit T.Connect Kombi K210s 1.8 TDCİ 2008 Model 
  Ford Transit Connect PT2 Kombi K210s 1.8 TDCİ 2008 Model 
  Ford Tourneo Courier JT8 Deluxe 95ps Kombi 1.6 TDCİ 2015 
Model 

  Yamaha YBR250 2009 Model 
  Fiat Kamyon 50 NC Dizel 1986 Model  
 (25.000)kg. demir, (2.340)kg. plastik atık malzeme, (15.100)kg. 
ahşap malzeme ile (2.800)kg. elektronik malzeme olmak üzere 
toplamda tahmini (45.240)kg. muhtelif hurda malzeme,   

 Kesilerek kullanılamaz duruma getirilen tahmini 
(5.680)kg.alüminyum plaka, 

  Kullanılan fişeklerden çıkan tahmini (1.340)kg. kovan, 
Durumu ve özellikleri 
(mübadelesi yapılacak malın 
cinsi, miktarı ve faal olup 
olmadığı) 

Mübadelesi yapılacak HEK durumda bulunan taşıtlar ile 
muhtelif hurda malzemelerin ilgili bilgileri mübadele 
şartnamesinde ve/veya idarede görülebilir. 

 



26 Ocak 2023 – Sayı : 32085 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

3- Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı                         

  (08) Adet 2023 model Renault Express Combi Joy 1.5 Blue 
DCİ 95 BG D-Full (Çift açılır arka kapılı), Dizel, Beyaz renkli 
taşıt,  

  (1579) paket 1. Hamur 80 gr/m² 500 yaprak A4 Fotokopi  
Kağıdı 

Durumu ve özellikleri                                  Kullanılmamış ve yenileme görmemiş olacaktır. 

4- Pey cinsi ve miktarı 
1. Hamur 80 gr/m² 500 yaprak A4 Fotokopi Kağıdı 1 pey olarak 
belirlenmiş olup, pey miktarı 10(on) paket olacaktır. 

5- İdare tarafından alınacak 
malın/malların teslim etme 
yeri 

Yüklenici Mübadele sözleşmesinin imzalanmasını takip eden 
günden itibaren 90 (doksan) iş günü içerisinde idarenin talep 
ettiği taşıt ve malların teslim işlemlerini tamamlayacaktır. 
Teslim edeceği taşıt ve malzemeler için bu süre içerisinde kısmi 
teslimat yapabilecektir. Teslim edilen mal ve malzemelerin 
kesin kabul işlemleri malzemelerin tamamının teslim edilmesi 
halinde yapılacaktır. Yüklenici, teslim edeceği mal ve 
malzemeleri Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Kervansaray Mahallesi Şehit Hasan Yılmaz 
Caddesi No:21 yerleşkesine teslim edebilecektir. İdarece uygun 
görülmesi halinde taşıtların muayene kabul işlemleri 
distribütörlerin Bursa-Ankara ve Kırşehir ilinde bulunan 
otoparklarında yapılabilir. 

6- İdare tarafından verilecek 
malın/malların teslim alma 
yeri 

Mübadele karşılığı verilecek HEK durumda bulunan 16 (onaltı) 
taşıt ile muhtelif hurda malzemelerin bulunduğu yerden 
yüklenici tarafından teslim alınıp götürülmesi zorunludur. 

7- Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer 
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Akıllı Sınıf 
salonu 

b) Tarihi ve saati 09/02/2023 günü saat:14:00 
8- Değer tespit komisyonu 
tarafından belirlenen tahmini 
bedel 

2.968.000,00 TL (İkimilyondokuzyüzaltmışsekizbinTürkLirası) 

9- İdare tarafından alınacak 
malın/malların tahmini bedeli 

2.968.030,67 TL 
(İkimilyondokuzyüzaltmışsekizbinotuzliraaltmışyedikuruş) 

10- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

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

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

b) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2023 – Sayı : 32085 

c) 90.000,00-TL’ den az olmamak üzere isteklilerin kendi belirleyecekleri miktarda geçici 
teminat alınacaktır. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırşehir Defterdarlığı 
Muhasebe Müdürlüğü Hesabına (TR75 0001 0002 6100 0010 0055 84) IBAN numarasına 
yatırıldığını gösteren makbuzlar,  Saymanlıktan alındıya çevrilerek alındı belgesi ihale dosyasında 
sunulacaktır. 

ç) Vekaleten mübadeleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve adli sicil 
belgesi, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

11- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
12- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Kırşehir Emniyet 

Müdürlüğü 2. Kat Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir ve 
Kırşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00-TL (Elli Türk lirası) karşılığında aynı 
yerden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

13- Teklifler, 09.02.2023 günü saat 14:00’a kadar Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 2. Kat 
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilecektir. 

14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

15- Sözleşme (notere tasdik ettirilecektir.) yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi 
içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 
sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

16-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 
17- İlan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 

09.00 ile 16.00 saatleri arasında mübadelesi yapılacak olan malzemeler 0 386 213 55 55 nolu 
telefondan Polis Memuru Murat KESKALAN ile irtibata geçilerek Ahi Evran Mah. Mehmet Ali 
Yapıcı Bulvarı No:46 Kırşehir ile Kervansaray Mh. Şht. Hasan Yılmaz Cd. No:21 Kırşehir 
yerleşkesinde görülebilecektir.  

18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 
takvim günüdür. 

19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 1013/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmaz, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile (artırma) satışı 

yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

Sıra Taşınmaz Adresi 
Muhammen Satış 

Bedeli 
Geçici Teminat İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 

Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 4985 

ada 20 parselde kayıtlı 3.484,60 m² 

yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz 

22.100.740,00 TL 663.023,00 TL 15.02.2023 14:00 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube 

Müdürlüğünden satın alınacaktır. 

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4. İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri 

gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri 

tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 

olarak kabul edilir. 

5. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:  

A) Gerçek Kişiler: 

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.  

2- Nüfus kayıt örneği. 

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 
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Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 7-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  

7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

11- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) 

B) Tüzel Kişiler: 

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. ( 1-6-8. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 

yoktur belgesi.” 

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

11- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

 1053/1-1 
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25 ADET ATM PLATFORMU KONULACAK YERLERİN 5 YILLIĞINA KİRAYA 
VERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 
1- İlçemiz sınırları içindeki Belediyemize ait alanlarda 25 Adet ATM PLATFORMU 

konulacak yerlerin 5 yıllığına kiraya verme işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 
gereği Kapalı Teklif Usulü ile 5 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. 

2- Miktarı: 25 adet ATM Ünitesi 
3-Yıllık Muhammen kira bedeli 635.593,22- TL + KDV 
4- Geçici Teminat 19.067,80- TL 
5- İhale 08.02.2023 Çarşamba günü saat 10:30’ da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 
6- Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
7- Müracaatlar en geç 07.02.2023 Salı günü mesai bitimine kadar İşletme Müdürlüğü’ne 

yapılacaktır. 
8- İSTENİLEN EVRAKLAR 
8.1- 2.500,00-TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 
8.2- Geçici Teminat Bedelinin yatırdığına dair makbuz veya Geçici teminat mektubunu 

ibraz etmek 
8.3- Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, elektronik 

posta adresi- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.) 
8.4- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 
8.5- Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), inci maddelerine 

ek olarak; 
• Yerleşim Yeri belgesi, (E-Devlet) 
• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, 
• Noter tasdikli imza beyannamesi, 
• Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 
8.6- Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), (9.5)’ inci 

maddelerine ek olarak; 
• İlgisine göre 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belge, 
• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname, 
• Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 
8.7- Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir. 
8.8- İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en az 

3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve 
sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. 

8.9- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000,00-
TL (Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi 
dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) 

8.10- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya 
ATM yeri kullanımı işinde toplam 9.000.000,00-TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) tutarında iş 
deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla 
sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
düzenlenmiş iş deneyim belgesi veya bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak 
sözleşme, sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş 
deneyim belgesi ibraz edilmelidir. 
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8.11- İhaleye katılan tüm istekliler yukarıdakilere ek olarak aşağıda bulunan şartları da 
yerine getirmek zorundadır; 

• Teklif sahibinin Eyüpsultan Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli 
gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir. 

• Yine teklif verenin Eyüpsultan Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda 
hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir. 

• Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, dava ve icra takibi 
olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile 
birlikte sunulması zorunludur. 

Tüm bu belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. 
    1015/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Söğütlü Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (SÖĞÜTLÜ VAKFI). 
VAKFEDENLER: Şahin Yıldırım, Fatih Emre Yıldırım, Ali Türkmen Yıldırım, Alihsan 

Yıldırım, Üzeyir Bostan, Ramazan Yıldırım, Ramazan Uğur. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Kahramanmaraş. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Elbistan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/01/2023 tarihinde kesinleşen, 08/12/2022 
tarihinde tavzih edilen, 17/11/2022 tarihli ve E:2022/307, K:2022/253 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Söğütlü Mahallesi ve Söğütlü Mahallesinin bağlı olduğu il, ilçe, ve 
çevresine yönelik ekonomik, kültürel sağlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, eğitim, öğretim, 
turizm ve tanıtma, kalkınma, spor ve diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli 
araştırma ve çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 95.000TL.(DoksanbeşbinTürkLirası.) 
YÖNETİM KURULU: Alihsan Yıldırım, Üzeyir Bostan, Ramazan Yıldırım. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilân olunur. 
    1055/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410545 

YİBF nolu (M Blok) inşaatın denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından, Ankara 3. 
İdare Mahkemesinin 2022/1709 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 
23.12.2022 tarihli ve E.2022/1709 sayılı karar ile “dava konusu işlemin yeniden bir karar 
verilinceye kadar geçici olarak yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.06.2022 
tarihli ve 31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, Yalova Taner Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne ilişkin kısmı ile Zeki ÇAMURCU’nun kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının 
yürütülmesi 19.01.2023 tarihli ve 5576534 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 985/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, G22C07D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410540 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova 
Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU ‘nun (Makine Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.12.2022 tarihli ve E.2022/1710 sayılı 
karar ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarih ve 31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yalova Taner Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ve Zeki ÇAMURCU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 
19.01.2023 tarihli ve 5561634 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
    1056/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, G22C07D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409872 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova 
Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU ‘nun (Makine Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.01.2023 tarihli ve E.2022/1699 sayılı 
kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarih ve 31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yalova Taner Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ve Zeki ÇAMURCU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 
19.01.2023 tarihli ve 5561032 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
    1057/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, G22C07D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409935 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova 
Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU ‘nun (Makine Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.12.2022 tarihli ve E.2022/1705 sayılı 
karar ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarih ve 31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yalova Taner Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ve Zeki ÇAMURCU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 
19.01.2023 tarihli ve 5562145 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
    1058/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, G22C07D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409948 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova 
Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU ‘nun (Makine Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.12.2022 tarihli ve E.2022/1706 sayılı 
karar ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarih ve 31860 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yalova Taner Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ve Zeki ÇAMURCU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 
19.01.2023 tarihli ve 5562257 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
    1061/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rekt örlü ğünden: 
DÜZELTME İLANI 

20.01.2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik personel alımı ilanımızdaki; 

Açıklama başlığı altında bulunan 1. sıradaki Öğretim Görevlisi ilanının açıklama kısmı 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Unvan D ALES Dil Fakülte/ MYO Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Program 
Açıklama 

Öğr. Gör. 3 70 85 
İlahiyat 

Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
Arap Dili ve 

Belagati 

Temel İslam Bilimleri tefsir/Arap Dili 
ve Belagati alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

İlan olunur. 
    1145/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2005/15918 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. 

    990/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2000/1638 Esas sayılı takip 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. 

    991/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 2009/39346 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. 

 1004/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Sinop Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/549 Esas, 2002/55 Karar 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. 

    1005/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1095/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/9/1-1 

  

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2023 – Sayı : 32085 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/20/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/21/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/22/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/23/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/24/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/26/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/27/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/28/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/29/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/30/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1128/31/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1123/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1141/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1141/2/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1129/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1120/1-1 
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında 

istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı 
kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi 
Mezunları  (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı 
alınacaktır. 

2. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
Adayların; 
2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak, 
2.2. Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

2.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için 
KPSS P4 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için 
KPSS P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir grup 
içerisinde en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip 
adaylar da sınava kabul edilir), 

2.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

2.5. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında 
yolculuk etmeye elverişli bulunmak. 

2.6. Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli bulunmak. 
2.7. Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 
2.8. Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak 
3. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU 
3.1. Giriş sınavı için başvurular, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 

23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe 
Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 
gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Posta ile ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3.2. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

3.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumludur. 

3.4. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta 
bulunacaklardır. 

4. GİRİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 
4.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da 

yapılacaktır. 
4.2. Yazılı sınav, 05/03/2023 Pazar günü saat:10:30’ da başlayıp 13:00’da sona erecektir. 
4.3. Yazılı sınav yerinin açık adresi, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. 
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4.4. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi,  yazılı 
sınava ilişkin diğer hususlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında 
(http://www.esk.gov.tr/duyurular)  ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara 
başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı 
üzerinden görüntüleyebilecektir. 

4.5. Adaylar, “Aday Başvuru Bilgilerini”, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve 
başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) 
göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. 

4.6.Adayların, denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş dokümanları e-Devlet başvurusu 
sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

5. YAZILI SINAV KONULARI 
5.1. Yazılı sınav tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır. 
5.2.Sınavda adaylara 100 soru sorulacaktır. 
5.3. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 

makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasak olup bu eşya, araç ve cihazları yanında 
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

5.4.Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır; 
Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar için; 
5.5. Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idari teşkilat ve kamu 

personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza 
Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar),  Borçlar Hukuku (Genel esaslar) alanından toplam 40 soru 

5.6. ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat:  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
(Disiplin hukuku)  ,233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunundan toplam 40 soru 

5.7.Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri) 20 soru 
Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için; 
5.8. ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat: T.C. Anayasası (Genel esaslar) , 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu,5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu alanlarından toplam 40 soru 

5.9.Mesleki eğitimine ilişkin Veteriner Hekimliği Lisans Programı bilgilerden 40 soru 
5.10.Yabancı dil ( İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ) 20 soru 
5.11. Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini 

belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. 
6. DEĞERLENDİRME 
6.1. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav alanlarının her birinden 100 tam puan 

üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 
6.2. Yazılı sınav başarı sıralamasının değerlendirilmesinde, yabancı dil sınavından alınan 

puanın %20’si,diğer alanlardan alınan puanların %40 ‘ı olmak üzere ağırlıklı puan ortalamasına 
göre her meslek gurunda başarı sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak başarı sıralaması 
içerisinden en yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday sözlü sınava 
çağrılacaktır. Aday ile eşit puana sahip olan adaylardan yabacı dil puanı yüksek olan aday öncelik 
kazanacaktır. 
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6.3. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği 
şekilde Kurumun internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı 
adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak 
bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

6.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya 
engel bir durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği 
olmadığına dair yazılı beyan istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. 

6.5. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar. 
6.6. Sözlü sınavda her aday için, giriş sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam 

puan üzerinden not verilir. 
6.7. Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti,  alan bilgisi, mesleğe 
uygunluğu,  genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle 
değerlendirilir. 

6.8. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

6.9. Adayın giriş sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. 
Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için 
yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 

6.10. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik 
kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. 
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa ilan edilen kadro 
sayısı kadar aday asıl olarak belirlenir, diğer adaylardan ise başarı sıralamasına göre yeteri kadar 
yedek aday belirlenebilir. Yedek adayların isimleri ayrı bir listede ilan edilir. 

6.11. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 
dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA 
7.1. Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği 

şekilde Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Sözlü 
sınava katılmaya hak kazanan adaylar ESK tarafından talep edilen belgeleri ibraz edeceklerdir. 

7.2. Yazılı sınava itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Kuruma 
bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, dilekçenin Kuruma intikalinden itibaren en geç 10 iş günü içinde 
incelenir. İtiraz sonucu karar tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir. 

7.3. Başkanlıkça, başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminde 
belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır. 

8. DİĞER HUSUSLAR 
8.1. Giriş sınavını asıl olarak kazanan ve atanmaya hak kazanan adaylar, atanmaya ilişkin 

talep edilen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmek zorundadır.  Giriş sınavını asıl olarak 
kazanıp talep edilen belgeleri süresi içerisinde vermeyen veya atandığı halde, kanuni süresi içinde 
göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, kanuni 
sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı 
sırasına göre atama yapılabilir. 

8.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir. 
8.3. Kurum, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir. 
9. BİLGİ ALMA 
9.1. Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, ESK web sayfasından 

(http://www.esk.gov.tr) veya Teftiş Kurulu Başkanlığından (İşçi Blokları Mah. Muhsin 
Yazıcıoğlu Cad.No:51/B 06530, 100. Yıl Çankaya/ANKARA) temin edilebilir. 

İletişim: 0312-287 45 98 
E-Posta: teftis.buro@esk.gov.tr 
İlan olunur. 1098/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun
7433 Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 117)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6725, 6726, 6727)
–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan

İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728)

–– İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6729)
–– Manisa Gürdük Barajı ve Sulaması İnşaatı Bünyesindeki Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen

Osman Alp Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6730)

–– Baklan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz
Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik
Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile
Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6731)

–– Mardin İli, Savur İlçesi, Devlet Mahallesi, 212 Ada 1 Parselde Kayıtlı Taşınmazın, 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Müze/Kültür Evi Olarak Değerlendirilmek
Üzere Özel Mülkiyete Ait Kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6732)

–– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6733)

–– Konya İli, Meram İlçesi, Durunday Mahallesinde Bulunan 27624 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın,
Savunma ve Güvenlik Amaçlı Bina Tesisi ve Eğitim Atış Tatbikat Sahası Yapılmak Üzere İçişleri
Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tahsis Edilmiş Bulunan Alan İçerisinde Kalmasından Dolayı
Tesis Güvenliği ile Can ve Mal Güvenliği Açısından Risk Teşkil Etmesi Nedeniyle Anılan Bakanlık
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6734)

–– 380 kV İçdaş-Lapseki-3 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6735)

–– Gümüşhane ve Bayburt İllerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6736)

–– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6737)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Lale Adası Kuzeyi Mevkii Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6738)

–– Muğla İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Ekli Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6739)

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Ekli Listede Adları Yazılı Şehit ve Gazilerin Aynı Listede
Belirtilen Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6740)

–– Mardin Havalimanının İsminin “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6741)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6742)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6743)
–– Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelik
–– Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Sayı: 2023/5)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


	
	17- (25.000)kg. demir, (2.340)kg. plastik atık malzeme, (15.100)kg. ahşap malzeme ile (2.800)kg. elektronik malzeme olmak üzere toplamda tahmini (45.240)kg. muhtelif hurda malzeme,  
	15-  Yamaha YBR250 2009 Model
	14-  Ford Tourneo Courier JT8 Deluxe 95ps Kombi 1.6 TDCİ 2015 Model
	12-  Ford Transit T.Connect Kombi K210s 1.8 TDCİ 2008 Model
	11-  Ford Transit Connect Kombi K210s 1.8 TDCİ 2007 Model
	10-  Ford Transit Connect PT2 K210s 1.8 TDCİ 2013 Model
	7-  Fiat Linea 1,4 Turbo t-jet Actıve Plus 2011 Model
	5-  Hyundai Accent Era 1.6 CVVT Select 2008 Model
	2-  Renault Megane 1.6 16v Authentique 2009 Model
	3-  Renault Megane 1.6 16v Authentique 2009 Model
	4-  Renault Fluence 1.6 16v Business 110bg Euro5 2012 Model
	8-  Ford Transit Connect PT2 K210s 1.8 TDCİ 2012 Model
	9-  Ford Transit Connect PT2 K210s 1.8 TDCİ 2012 Model
	13-  Ford Transit Connect PT2 Kombi K210s 1.8 TDCİ 2008 Model
	18- Kesilerek kullanılamaz duruma getirilen tahmini (5.680)kg.alüminyum plaka,
	19-  Kullanılan fişeklerden çıkan tahmini (1.340)kg. kovan,
	16-  Fiat Kamyon 50 NC Dizel 1986 Model 
	6-  Hyundai Accent Era 1.6 CVVT Select 2009 Model
	1-  Renault Megane II 1.6 16v 2004 Model
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