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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7434 Kabul Tarihi: 25/1/2023

MADDE 1- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeni Konut Finansman Programı
GEÇİCİ MADDE 37- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finans-

manı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı
taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu
bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak
aktarılır. Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni
açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bu madde kapsamında
bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220
milyar TL’yi aşamaz.

(2)  Bu madde kapsamında, daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan
konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut
edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilir. Yapımına henüz başlanma-
mış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konut-
lara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu madde kapsamında,
gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı
sahipleri de yüklenici olarak kabul edilir.

(3) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki katkılar; kullanılacak finansmana yönelik ban-
kacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olduğu ban-
kalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere sağlanacak konut finansmanı
için verilir. Bu çerçevede;

a) Bir gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane ge-
lirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konu-
lacak ödenek tertibinden birinci fıkra kapsamında belirlenen kamu bankasının talebi üzerine

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Ocak 2023
CUMARTESİ

Sayı : 32087



katkı aktarılır. Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, üç yıllık süreyi
bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu bent kapsamındaki katkı tutarının be-
lirlenmesinde (b) bendindeki kesinti yapıldıktan sonra kalan kısım esas alınır.

b) Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman
tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılır. Bu tutarlar
bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılır. Cumhurbaşkanı tarafından be-
lirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı ya da tamamı finansman anapara
tutarından peşin olarak indirilebilir, bir yıllık süre ise üç yıla kadar uzatılabilir. Tahsil edilen
tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenemez.

c) Birinci fıkra kapsamında belirlenen kamu bankası, her ayın ilk beş iş günü içerisinde,
içinde bulunulan aya ilişkin bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki toplam katkı tutarını bir icmal
listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı talep edilen katkı
tutarını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden ilk iş günü anılan bankaya, icmal listesini esas
alarak aktarır. Bu katkının aktarım günü ile finansmana ilişkin taksit ödemeleri bankalarca aynı
gün olarak belirlenir.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında sağlanan katkıların geri ödeme tutarları, geri
ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle
hesaplanır. Bankaların, geri ödeme tutarlarını katkıdan yararlananlara bankacılık mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat kapsamında rücu etme hakkını kullanması durumunda uygulayacakları
faiz oranı dışında, geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmaz. Geri
ödemeler en geç konut finansmanı vadesi bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına akta-
rılmak üzere birinci fıkra kapsamında belirlenecek kamu bankasına, finansmanı sağlayan ban-
kalarca aktarılır. Geri ödemelerin katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın tam ve
zamanında Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar so-
rumludur. Geri ödemelerin, finansmanı sağlayan bankalarca tam ve zamanında yapılmaması
durumunda, katkı geri ödemeleri, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak
gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre finansmanı sağlayan bankadan
ilgili vergi dairesince tahsil edilir. Bu madde kapsamındaki finansmanlara ilişkin icra takip sü-
recinin başlatılması durumunda, bu fıkra kapsamında hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı
sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde
Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmak üzere birinci fıkra kapsamında belirlenecek bankaya
aktarılır. Bankaların bu fıkra kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına aktardığı tutarları ban-
kacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında katkıdan yararlananlara rücu etme hakkı
saklıdır.

(5) Üçüncü fıkranın (a) bendindeki katkıdan yararlanmak istemeyen gerçek kişiler için
konut finansmanına yönelik diğer mevzuat kapsamında oluşturulan geri ödeme planlarında
taksit tutarlarının hane gelirinin, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen oranı aştığı durumlarda;
ilgili bankalar bu kişilere ödeme kolaylığı sağlamak üzere taksit planında ilgili ayda alması
gereken anapara ve faiz oranı/kâr payı tutarını, finansman ile aynı faiz oranı/kâr payı ile kalan
anapara üzerine ekleyerek erteleyebilir. Bu finansmanların vadesinden önce kapanmasının talep
edilmesi durumunda diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş ana-
para ve faiz oranı/kâr payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleşti-
rilebilir. Bu fıkrada öngörülen hesaplama yöntemine ilişkin diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve
sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.

(6)  Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bu madde kapsamında sağlanan finansmanın men-
kul kıymetleştirilmesi amacıyla bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlar ve bunların
kuracağı fonlara ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ihraç etmeye ve/veya anılan
kuruluş ve fonlar tarafından çıkarılacak varlığa dayalı menkul kıymetlerin alınması karşılığında
özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları ihraç etmeye ve ihraç edilecek se-
netlerin ve kira sertifikalarının vade, faiz/getiri ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanı yetkilidir. Bu fıkra kapsamında ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri
ve kira sertifikaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak
tertiplerine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bu fıkra kapsamında ihraç
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edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları bu Kanunun 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasında belirlenen net borç kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil edil-
mez. Bu fıkra kapsamında ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri bu
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile belirlenen limitin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki
varlığa dayalı menkul kıymetlerin değerinin belirlenmesine, bu menkul kıymetler ile ilgili ya-
pılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

(7) Bu madde kapsamında edinilen taşınmazların, finansmanı sağlayan bankanın talebi
üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir
ve temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar
hanesine belirtme yapılır. Süre sonunda belirtme tapu müdürlüğünce resen terkin edilir. Bu
madde kapsamındaki finansmanlara borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin baş-
latılması durumunda bu belirtme finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilir.

(8)  Bu madde kapsamında;
a) Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış

veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı ve/veya
gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 76 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca verilecek idari para cezası tutarları 10
kat artırılarak uygulanır. Şu kadar ki uygulanacak idari para cezası tutarı, finansmana konu ko-
nutun satış bedelinin yüzde onundan az olamaz.

b) Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının doğru ve tam hesaplanma-
sından, ibraz edilen belgeler çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumludur.
Haksız olarak verildiği tespit edilen katkı tutarı 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre finansmanı sağlayan
bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilir.

c) Katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanlış ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulun-
duğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar dördüncü fıkraya göre hesaplanacak
tutar üzerinden onuncu fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri alınır
ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5’i kadar idari para cezası uygulanır. Bu madde kap-
samında finansmana konu konutun yüklenicilerinin yanlış ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulun-
duğunun tespit edilmesi durumunda, yüklenicilere finansmana konu konutun finansman sağ-
lanırken beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari para cezası uygulanır.

(9) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamında belirlenecek kamu bankası,
bu maddenin uygulanması kapsamında bankalardan gerekli her türlü veri ve bilgiyi talep ede-
bilir. Bankalar, talep edilen veri ve bilgiyi, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği şekil
ve süreler içerisinde vermekle yükümlüdür. Söz konusu veri ve bilginin iletilmesinde diğer ka-
nunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.

(10) Bu madde kapsamında; bankalar tarafından sağlanacak finansmana ilişkin tutar,
vade, faiz oranı/kâr payı, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan fay-
dalanacak gerçek kişilerin kapsamı; bu kişilerin, konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış
katsayısı ve hanedeki diğer kişilerin konut sahipliği gibi hususları belirlemeye ve finansmana
ilişkin nitelikleri il bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılma-
sına, katkının sonlandırılmasına, katkı geri ödemelerine, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama
yöntemi, bu ödemelerin vade koşulları, vadesinden önce ve toplu ödeme hususlarına, uygula-
maya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıka-
bilecek tereddütleri gidermeye ve bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin
diğer hususları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(11) Bu madde kapsamındaki konut finansmanları 31/12/2023 tarihine kadar kullandı-
rılabilir. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2024 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/1/2023
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 6772

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI   
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Karar Sayısı: 6773

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI  
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Karar Sayısı: 6774

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI  
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Karar Sayısı: 6775

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI  
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Karar Sayısı: 6776

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI  
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Karar Sayısı: 6777

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI  
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Karar Sayısı: 6778

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI  
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/49

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/50

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/51

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/52

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/53

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/54

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/55

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/56

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/57

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/58

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACATI VE İTHALATI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Bazı Zararlı Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli

Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin uygulanmasına,
b) Zararlı kimyasalların uluslararası dolaşımı sırasında insan sağlığının ve çevrenin po-

tansiyel zararlardan korunması amacıyla ortak sorumluluk ve iş birliğine dayalı çabaların teşvik
edilmesine,

c) Zararlı kimyasalların çevreyle uyumlu bir biçimde kullanılmasına,
ç) Zararlı kimyasalların nitelikleri hakkında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına,
d) Sözleşmeye taraf olanlar ile diğer ülkelerin, ithalat ve ihracata dair ulusal karar verme

süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmak maksadıyla zararlı kimyasallarla ilgili alınan ulu-
sal tedbir kararları ile nihai düzenleyici eylemlerin uygun görülen şekilde bu ülkelere dağıtıl-
masına,

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Bakanlık ve ilgili kurum tarafından mevzuat ile yasaklanmış, büyük ölçüde kısıtlan-

mış ve Ek-1’de listelenen kimyasalları,
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b) Sözleşme kapsamında ön bildirimli kabul (ÖBK) usulüne tabi ve  Ek-2’de listelenen
kimyasalları,

kapsar.
(2) Bu Yönetmelik; 
a) Radyoaktif maddeleri ve karışımları,
b) Atıkları,
c) Kimyasal silahların imalatında kullanılan kimyasal maddeleri ve karışımları,
ç) Beşeri veya veterinerlik kullanımına yönelik tıbbi ürünleri,
d) Gıdaları ve gıda katkı maddelerini,
e) Hayvan yemlerini,
f) Uyuşturucu ilaçlar ve psikotrop maddeleri, 
g) Genetiği değiştirilmiş organizmaları,
kapsamaz.
(3) Bu Yönetmelik, araştırma veya analiz amacıyla insan sağlığını ve çevreyi etkilemesi

beklenmeyen miktarlarda ihraç edilen ve her bir ihracatçıdan her bir ithalat yapan ülkeye mik-
tarı her takvim yılı için 10 kg’ı aşmayan kimyasalları kapsamaz. Bununla birlikte, ihracatçılar
söz konusu ihracat hakkında araştırma veya analiz amacıyla ihraç edileceğini belirterek e-ÖBK
Sistemi üzerinden ihracat bildiriminde bulunur.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 9/3/2017 tarihli ve 6988 sayılı Bazı Tehlikeli Kimya-

salların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sa-
yılı Çevre Kanunu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11/6/2010 ta-
rihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa, 5/3/2020 tarihli
ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
b) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri

zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkisini önleyen, bitki besleme
amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kap-
samında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya
bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla
kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde
ve preparatları,

c) Biyosidal ürün: Sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla
herhangi bir zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı or-
ganizmanın etkisini önleme, üzerinde kontrol edici bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak
ve kullanıcıya sunulduğu haliyle bir ya da daha fazla aktif madde içeren, barındıran ya da bun-
ların bileşiminden oluşturulan herhangi bir madde ya da karışımı veya madde ya da karışım-
lardan yerinde üretilen herhangi bir madde ya da karışımı veya ana işlevi biyosidal olan işlen-
miş eşyayı,

ç) Büyük ölçüde kısıtlı kimyasal; 
1) Bakanlık veya ilgili kurum tarafından insan sağlığı veya çevreyi korumak amacıyla,

hemen hemen tüm kullanımları bir veya birden fazla kategoride yasaklanmış bir kimyasalı, 
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2) Hemen hemen tüm kullanım alanları için onayı reddedilen veya bildirim, kayıt, onay,
izin ve ruhsat sürecinde ileri bir değerlendirmeden veya piyasadan geri çekilen ve bu tür bir
tedbirin insan sağlığı veya çevreyi korumak amacıyla gerçekleştirildiğine ilişkin açık bir kanıtın
bulunduğu bir kimyasalı,

d) Ciddi ölçüde zararlı pestisit formülasyonu: Bitki koruma ürünü veya biyosidal ürün
olarak kullanılmak üzere formüle edilmiş, kullanım koşulları altında tek veya çoklu maruzi-
yetten sonra kısa bir süre içinde insan sağlığı ve çevre üzerinde gözlenebilir ciddi etkilere neden
olan bir kimyasalı,

e) Diğer ülke: Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir ülkeyi,
f) Elektronik Ön Bildirimli Kabul Sistemi (e-ÖBK): Bu Yönetmelik kapsamındaki kim-

yasalların bildiriminin yapılmasını, ilgili bilgilerin muhafaza edilmesini, güncellenmesini, sür-
dürülebilirliğini ve gerektiğinde bu bilgilere hızlı bir şekilde erişimin sağlanmasını mümkün
kılmak amacıyla geliştirilen ve Bakanlık bilgi sistemi (e-ÇBS) üzerinden kullanılabilen, internet
üzerinden sorgulama yapabilen ve bilgiyi işleyebilen sistemi,

g) İhracat bildirimine tabi kimyasal: Bir veya birden fazla kategoride yasaklanmış veya
büyük ölçüde kısıtlanmış ve  Ek-1 ve Ek-2’de listelenen bir kimyasalı,

ğ) İhracat: Bir malın, ilgili ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Ticaret Bakanlığınca ih-
racat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,

h) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye
olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olma-
makla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarrufta bulunma yetkisi tanınan
ortaklıkları,

ı) İlgili kurum: Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde, ilgili mevzuata dayalı
olarak görev alanlarına giren hususlarda; Sağlık Bakanlığını, Tarım ve Orman Bakanlığını, Ti-
caret Bakanlığını,

i) İthalat: Eşyanın, yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit rejimine tabi tutularak
Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınması hariç olmak üzere, bir gümrük rejimine tabi tutularak
Türkiye Gümrük Bölgesine fiziki girişini,

j) İthalatçı: İthalatta eşyanın alıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Karışım: İki ya da daha fazla maddeden oluşan bir karışımı veya çözeltiyi,
l) Kimyasal: Kendi halinde ya da bir karışım içinde imal edilmiş ya da doğal halde bu-

lunan fakat canlı organizmaları içermeyen karışım halindeki;
1) Ciddi ölçüde zararlı pestisit formülasyonları dâhil, bitki koruma ürünlerini,
2) Biyosidal ürünleri,
3) Sanayi kimyasallarını, 
m) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlı-

lığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar
dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler ha-
riç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

n) Nihai düzenleyici eylem: Bakanlık veya ilgili kurum tarafından insan sağlığı veya
çevreyi korumak amacıyla bir kimyasalın yasaklanması veya büyük ölçüde kısıtlanmasına iliş-
kin yasal tedbiri,

o) ÖBK bildirimine tabi kimyasal:  Sekretaryaya bildirimi gerektiren, bir veya birden
fazla kategoride yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış ve  Ek-1’de listelenen bir kimya-
salı,
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ö) ÖBK usulüne tabi kimyasal:  Ek-2’de ve Sözleşmenin Ek-3’ünde listelenen ve ön
bildirimli kabul usulüne konu olan bir kimyasalı,

p) Pestisit: Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal
madde ve preparatları,

r) Sanayi kimyasalı: Profesyonellerin ve/veya halkın kullanımına sunulan kimyasalı,
s) Sekretarya: Sözleşme Sekretaryasını,
ş) Sözleşme: Bazı Zararlı Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön

Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesini,
t) Taraf: Sözleşme ile bağıtlı olmayı kabul etmiş ve kendisi için Sözleşmenin yürürlükte

olduğu bir devleti veya bölgesel ekonomik entegrasyon teşkilatını,
u) Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye topraklarını ve aynı zamanda karasularını, ülke

içi deniz sularını ve hava sahasını,
ü) Yasaklı kimyasal: Bakanlık veya ilgili kurum tarafından insan sağlığını veya çevreyi

korumak amacıyla, tüm kullanımları bir veya birden fazla kategoride yasaklanmış bir kimyasalı
veya ilk kez kullanım onayı reddedilen veya bildirim, kayıt, izin, onay veya ruhsat sürecinde
ileri bir değerlendirmeden geri çekilmiş ve bu tür bir tedbirin insan sağlığı veya çevreyi koru-
mak amacıyla gerçekleştirildiğine ilişkin açık bir kanıtın bulunduğu bir kimyasalı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Yetkili Mercii, Bakanlığın Görevleri, İhracat ve İthalata İlişkin Hükümler

Ulusal yetkili mercii
MADDE 5- (1) Ulusal yetkili mercii Bakanlıktır. 
(2) Ulusal yetkili mercii,  Sekretarya, Sözleşmenin tarafları ve diğer ülkeler ile iletişimi

sağlamak ve bu Yönetmeliğin gerektirdiği idari işlevleri yürütmekle sorumludur.
Bakanlığın görevleri
MADDE 6- (1) Bakanlık aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:
a) 8 inci madde gereğince ihracat bildirimlerinin Sözleşmenin taraflarına ve diğer ül-

kelere gönderilmesi.
b) 11 inci madde gereğince yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış kimyasallara

ilişkin nihai düzenleyici eylemlere dair bildirimlerin Sekretaryaya gönderilmesi.
c) 12 nci maddesi gereğince ÖBK usulüne tabi kimyasallara yönelik ithalat kararlarının

Sekretaryaya iletilmesi.
ç) Bu Yönetmeliğin etkin bir biçimde uygulanması için gerekli rehber dokümanın ha-

zırlanması.
İhracat bildirimi ve ÖBK usulüne tabi kimyasallar
MADDE 7- (1) 8 inci madde gereğince Ek-1 listesinde yer verilen kimyasallar, Ek-3’te

yer alan bilgileri içerecek şekilde ihracat bildirimine tabidir.
(2) 11 inci madde gereğince Ek-1 listesinde yer verilen kimyasallar, Ek-5’te yer alan

bilgileri içerecek şekilde ÖBK bildirimine tabidir.
(3) 8 inci ve 13 üncü maddeler gereğince Ek-2 listesinde yer verilen kimyasallar, kul-

lanım kategorisi kapsamında ÖBK usulüne tabidir.
(4) Bakanlık, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer verilen kimyasallara ilişkin bilgileri kamu-

nun erişimine açık hale getirir.
İhracat bildirimi usulü
MADDE 8- (1) Bir kimyasalın Ek-1 ve Ek-2’de listelenmesi veya bu maddeyi içeren

karışımın 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin
ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
kapsamında etiketleme hükümlerine tabi olması durumunda ithalatçı tarafta veya diğer ülkede
amaçlanan kullanımına bakılmaksızın o kimyasal aşağıda tanımlanan ihracat bildirimi usulüne
tabidir:
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a) Bir ihracatçının, Sözleşmeye taraf olan veya diğer ülkeye birinci fıkrada belirtilen
bir kimyasalı ihraç etmek istemesi durumunda, (d) bendinde yer alan hükümler saklı kalmak
şartıyla ihracatçı söz konusu ihracata ilişkin olarak planlanan ilk ihracat tarihinden en geç 35
gün öncesine kadar yılda 1 defa Bakanlığa bildirimde bulunur. Söz konusu ihracatın devam
etmesi durumunda bu bildirim her yıl tekrarlanır. Bildirim Ek-3’te yer alan bilgileri kapsayacak
şekilde e-ÖBK sistemi üzerinden yapılır.

b) Bakanlık ihracatçı tarafından gönderilen bildirimin Ek-3  ile uygunluğunu kontrol
eder ve bildirimin eksiksiz olması durumunda ithalatçı tarafın veya diğer ülkenin yetkili mer-
ciine bu bildirimi gönderir. Bakanlık ithalatçı tarafın veya diğer ülkenin yetkili merciinin kim-
yasalın planlanan ilk ihracatından en geç 20 gün öncesine kadar bu bildirimi almalarını sağla-
mak amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

c) Bakanlık, ihracat bildiriminin gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde Ek-4’te be-
lirtilen formatta ithalatı yapan taraftan veya diğer ülkenin yetkili merciinden bildirimin alındı-
ğına dair bir cevap alamaması durumunda bildirimi yeniden gönderir. Bakanlık ithalatçı tarafın
veya diğer ülkenin yetkili merciinin yeniden gönderilen bildirimi almalarını sağlamak amacıyla
gerekli tedbirleri alır. 

ç) Bakanlık ihraç edilen her bir kimyasalın ve bu kimyasalı ithal eden tarafların veya
diğer ülkelerin isminin yer aldığı yıllık bir liste oluşturur ve bu listeyi internet sayfasında ka-
munun erişimine açık hale getirir.

d) İhraç edilmek istenen kimyasalın piyasaya arzı, kullanımı veya etiketlenmesine iliş-
kin ilgili  mevzuatın değişmesine bağlı olarak söz konusu kimyasalın sınıflandırmasının de-
ğişmesi durumunda, ihracatçı (a) bendi gereğince yeni bir ihracat bildirimi hazırlayarak Ba-
kanlığa gönderir. Hazırlanan yeni ihracat bildiriminde, söz konusu bildirimin Ek-3’e uygun
şekilde hazırlandığı ve bir önceki bildirimin revizyonu olduğu bilgisine de yer verilir. Bakanlık
ihracatçı tarafından gönderilen bildirimin Ek-3 ile uygunluğunu kontrol eder ve bildirimin
eksiksiz olması durumunda ithalatçı tarafın veya diğer ülkenin yetkili merciine bu bildirimi
gönderir.

e) Bir kimyasalın ihracatının aciliyet taşıması halinde ve ihracatın gecikmesinin ithalatı
yapan tarafta veya diğer ülkede kamu sağlığı veya çevre açısından tehlike arz etmesi durumun-
da (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yükümlülükler çerçevesinde ihracatçının veya ithalatı
yapan tarafın veya diğer ülkenin gerekçeli talebine istinaden Bakanlık tarafından tam veya kıs-
mi şekilde muafiyet sağlanabilir.

f) İthalatı yapan tarafın veya diğer ülkenin yetkili merciinin söz konusu kimyasalın ih-
racatından önce bilgilendirilme gerekliliğinden feragat etmesi ve bunu yazılı olarak Bakanlığa
iletmesi durumunda  (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yükümlülükler uygulanmaz.

g) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yükümlülükler, Ek-1’de bitki koruma ürünü aktif
maddesi olarak listelenen bir kimyasal ihraç edilmek üzere ithal edildiğinde ve ithalatı yapan
taraf veya diğer ülkenin yetkili merciinin Tarım ve Orman Bakanlığına onay göndermesi du-
rumunda uygulanmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı bu ihracata ilişkin olarak Bakanlığı bilgi-
lendirir.

ğ) İhraç edilecek olan kimyasala ilişkin olarak ithalat yapan tarafın veya diğer ülkenin
ek bilgi talep etmesi durumunda Bakanlık ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alarak bu bil-
gileri sağlar.

Taraflardan ve diğer ülkelerden alınan ihracat bildirimleri
MADDE 9- (1) Bakanlık, Sözleşmeye taraf veya diğer ülke tarafından üretimi, kulla-

nımı, piyasaya arzı yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış olan bir kimyasal için gönde-
rilen ihracat bildirimini aldığına dair cevabı karşı tarafa iletir.
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Kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin bilgi temini
MADDE 10- (1) Ek-1 ve Ek-2’de listelenen maddelerin ve bu maddeleri içeren Mad-

delerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönet-
melik kapsamında etiketleme hükümlerine tabi karışımların ihracatçıları veya ithalatçıları her
yıl 31 Mart tarihine kadar bir önceki yıla ait ihraç veya ithal ettiği miktarı Bakanlığa bildirir.

(2) Birinci fıkraya ek olarak ihracatçı, taraf veya diğer ülkelerdeki ithalatı yapan her-
hangi bir gerçek veya tüzel kişinin isim ve adreslerini de Bakanlığa bildirir.

(3) Bakanlığın talep etmesi halinde ihracatçı veya ithalatçı, gerçekleştirilen ihracat ve
ithalatla ilgili gerekli ek bilgiyi sağlar.

Yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış kimyasalların Sözleşme kapsamında
Sekretaryaya bildirimi (ÖBK bildirimi)

MADDE 11- (1) Bakanlık, itibaren Ek-1’de listelenen kimyasallar ile daha sonrasında
Ek-1’e yeni eklenecek kimyasallara ilişkin olarak Ek-5’te yer alan bilgileri sağlayacak biçimde
Sekretaryaya bildirimde bulunur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1’e yeni eklenen herhangi bir
kimyasal için birinci fıkra gereğince yapılacak bildirim o kimyasalın yasaklama veya büyük
ölçüde kısıtlama kararının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 90 gün içinde Sekretaryaya
iletilir.

(3) Birinci fıkra gereğince yapılacak bildirimin Ek-5’te yer alan bilgileri sağlamada ye-
tersiz olması durumunda, Bakanlığın talebi üzerine, söz konusu kimyasalın ihracatçısı ve/veya
ithalatçısı ilgili diğer uluslararası uygulamalar ve programlardan elde ettikleri bilgileri talep
tarihinden itibaren 60 gün içinde hazırlayarak Bakanlığa iletir.

(4) Bakanlık, birinci veya ikinci fıkra kapsamında herhangi bir kimyasal için Sekretar-
yaya bildirilen yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlama kararında değişikliğin veya güncelle-
menin olması durumunda değiştirilen veya güncellenen bu karara ilişkin olarak, söz konusu
kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde Ek-5’te yer alan bilgileri sağlayacak bi-
çimde Sekretaryaya bildirimde bulunur. 

(5) Bakanlık, taraflardan birisinin veya Sekretaryanın Ek-1’de listelenen kimyasala ve
bu kimyasalı yasaklayan veya büyük ölçüde kısıtlayan karara ilişkin ek bilgi talebi olması du-
rumunda ilgili kurumlarla iş birliği sağlayarak bu talebe cevap verir.

Sözleşme kapsamındaki kimyasallara ilişkin ithalat kararının Sekretaryaya
bildirimi (ÖBK usulü)

MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında Ek-2’de lis-
telenen kimyasalların her birine ilişkin ithalat kararını Bakanlık Sekretaryaya iletir.

(2) Ek-2’de listelenen herhangi bir kimyasal için bu maddenin birinci fıkrası kapsa-
mında gönderilecek olan ithalat kararı bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun beşinci
sütununda bulunan söz konusu kimyasal için belirlenen kategorilere istinaden hazırlanmalıdır. 

(3) Ek-2’de listelenen herhangi bir kimyasal için;
a) İthalat kararında değişikliğin veya güncellemenin olması durumunda Bakanlık de-

ğiştirilmiş veya güncellenmiş bu ithalat kararını Sekretaryaya iletir.
b) Birinci fıkra kapsamında gönderilecek olan ithalat kararı bu kararın dayanağı olan

yasal ve idari tedbire ilişkin bilgiyi de içerecek şekilde Bakanlık tarafından Sekretaryaya ile-
tilir.

c) Bakanlık birinci fıkra kapsamında gönderilen her bir ithalat kararını kamunun erişi-
mine açık hale getirir. 
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Sözleşme kapsamındaki kimyasalların ihracatına ilişkin yükümlülükler (Açık kabul
usulü)

MADDE 13- (1) Bakanlık ÖBK usulüne tabi kimyasallara ilişkin Sekretaryadan aldığı
bilgileri ve ithalat yapan tarafların söz konusu kimyasallara ilişkin aldıkları ithalat kararlarını
kamunun erişimine açık hale getirir. 

(2) Ticaret Bakanlığı  Ek-1 ve Ek-2’de listelenen her bir kimyasala yönelik Bakanlık
tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirlenmesine
yönelik değerlendirme yapar.

(3) İhracatçılar Sözleşme taraflarının aldıkları ithalat kararlarına Sekretaryanın Bakan-
lığı bilgilendirdiği ilk tarihten itibaren en geç 6 ay içinde uyum sağlamalıdır.

(4) Ek-2’de listelenen kimyasallar;
a) İhracatın gerçekleştirileceği Sözleşme tarafının söz konusu kimyasala ilişkin ithalat

kararını Sekretaryaya iletmediği/iletemediği durumda,
b) İhracatın gerçekleştirileceği Sözleşme tarafının söz konusu kimyasala ilişkin nihai

karar için hâlihazırda değerlendirmenin devam ettiğini Sekretaryaya ilettiği durumda, 
c) İhracatın gerçekleştirileceği Sözleşme tarafının söz konusu kimyasala ilişkin nihai

karar için Sekretaryadan veya Sözleşmenin diğer taraflarından talepte bulunduğu durumda,
ç) İhracatın gerçekleştirileceği Sözleşme tarafının söz konusu kimyasalın değerlendi-

rilmesine ilişkin Sekretaryadan yardım talebinde bulunduğu durumda,
d) Söz konusu kimyasalın ihraç edileceği diğer ülkeden o kimyasala ilişkin açık kabul

alınmadığı durumda,
e) Sekretarya tarafından yayımlanan en son ÖBK genelgesinde ithalatı yapacak Söz-

leşme tarafının söz konusu kimyasalın ithalatına izin vermediğinin belirtilmesi durumunda,
ihraç edilemez.
(5) Dördüncü fıkradaki hükümler saklı kalmak şartıyla,  Ek-2’de listelenen kimyasal-

lar;
a) Sekretarya tarafından yayımlanan en son ÖBK genelgesinde ithalatı yapacak olan

tarafın söz konusu kimyasalın ithalatına izin verdiğinin belirtilmesi durumunda,
b) İhracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkede ithalat esnasında söz konusu

kimyasalın lisanslı, tescilli, izinli veya ruhsatlı olduğuna dair resmi kaynaklardan alınmış ka-
nıtın bulunması durumunda,

c)  İhracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkeden daha öncesinde söz konusu
kimyasalın ithal edildiğine veya kullanıldığına ilişkin kanıtın bulunması durumunda,

ç) İhracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkede daha öncesinde söz konusu kim-
yasalın yasaklanması veya büyük ölçüde kısıtlanmasına ilişkin bir tedbirin alınmadığına dair
kanıtın bulunması durumunda,

d) Bakanlıkça ihracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkeden söz konusu kimya-
salın ithalatı için açık kabulün istendiği ve bu kabulün alındığı durumda, 

e) Ek-2’de listelenen ve bitki koruma ürünü (aktif madde) kategorisinde yer alan kim-
yasallara ilişkin olarak, ihracatın gerçekleştirileceği tarafın ulusal yetkili merciinin veya diğer
ülkenin yetkili merciinin önceden Tarım ve Orman Bakanlığına söz konusu kimyasalın ithala-
tına izin verdiğini bildirmesi durumunda,

ihraç edilebilir.
(6) Tarım ve Orman Bakanlığı  beşinci fıkranın (e) bendi kapsamında gerçekleştirilecek

bir ihracattan önce Bakanlığı söz konusu ihracat hakkında bilgilendirir.
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(7) Beşinci fıkranın (d) bendine istinaden açık kabulün gerektiği durumlarda Bakanlık
ihracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkeden bu talebe ilişkin başvuru tarihinden iti-
baren 30 gün içinde bir cevap alamadığı durumda karşı tarafa bir hatırlatma yazısı gönderir.
Karşı tarafın söz konusu hatırlatma yazısına 30 gün içinde bir cevap vermemesi durumunda
Bakanlık gerektiği şekilde ikinci bir hatırlatma yazısı gönderir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen bir olayın gerçekleşmesi halinde ihracatçının talebi üzerine
ve ihracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkece yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlama
kararının alındığına ilişkin bir kanıtın bulunmaması halinde ve tüm makul çabanın gösterilme-
sinden sonra açık kabul talebine başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde hala cevap alına-
maması durumunda Bakanlık ilgili kurumların da görüşünü alarak ihracatın gerçekleşip ger-
çekleşmeyeceğine karar verir.

(9) Beşinci fıkranın (d) bendine istinaden ihracatın gerçekleştirileceği taraf veya diğer
ülkeden ihracatın gerçekleştirilebileceğine ilişkin açık kabulün geçerlilik tarihine dair bir iba-
renin bulunmaması durumunda söz konusu açık kabul her durumda bu kabulün alındığı tarihten
itibaren en fazla 12 ay geçerli olur.

(10) Kimyasalın doğası gereği özelliklerinin son kullanma tarihini geçersiz kıldığı du-
rumlar haricinde ihraç edileceği tarih ile son kullanma tarihi arasındaki süre 6 aydan az olan
bir kimyasal ihraç edilemez. Özellikle bitki koruma ürünleri ve biyosidal ürünler söz konusu
olduğunda işe yaramayan stokların (atık) oluşma riskini en aza indirmek üzere ihracatçılar
kimyasalın konulduğu paketlerin boyutlarının ve ambalajlarının en ideal düzeyde olmasını sağ-
lar.  

(11) Bitki koruma ürünleri ve biyosidal ürünler ihraç edilirken, ihracatçılar ihracatın
gerçekleştirileceği taraf veya diğer ülkedeki iklim koşulları doğrultusunda bu kimyasalların
depolanma koşulları ve kararlılığı konusuna ilişkin bilgilerin de etiket üzerinde bulunmasını
sağlar.

İhracatı yasak olan kimyasallar 
MADDE 14- (1) Ek-6’da listelenen kimyasallar ihraç edilemez.
Transit geçiş yükümlülükleri 
MADDE 15- (1) Ek-2’de listelenen ve bu sebeple ÖBK usulüne tabi olan kimyasalların

ihracatı sırasında topraklarından transit geçişe ilişkin bilgi talep eden taraflar Ek-7’de listele-
nir.

(2) İhracatçı, Ek-2’de listelenen bir kimyasalın Ek-7’de yer alan tarafın topraklarından
transit geçişi durumunda, Bakanlığı ilk transit geçişten önce en geç 30 gün sonrasında ise her
transit geçiş öncesi en geç 8 gün içinde bilgilendirmekle yükümlüdür.

(3) Bakanlık ikinci fıkra kapsamında ihracatçıdan aldığı bilgiyi ve mevcut diğer bilgileri
ilk transit geçişten önce en geç 15 gün içinde ve sonrasında her bir geçiş öncesi ilgili tarafın
ulusal yetkili merciine gönderir.

İhraç edilecek kimyasallar ile birlikte verilecek bilgiler
MADDE 16- (1) İhracatı yapılması planlanan ve Ek-1 ve Ek-2’de listelenen kimyasal-

lar, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik gereğince etiketleme ve ambalajlama hükümlerine tabidir.

(2) İthalatı yapan taraf veya diğer ülkenin herhangi bir özel gerekliliğinin olmaması
durumunda söz konusu etiketleme ve ambalajlama hükümlerine ilişkin  birinci fıkra geçerli-
dir.

(3) Uygun olduğu takdirde Ek-1 ve Ek-2’de listelenen kimyasalların farklı iklim ko-
şullarındaki de dâhil olmak üzere son kullanma ve üretim tarihleri etikette belirtilir.
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(4) Ek-1 ve Ek-2’de listelenen herhangi bir kimyasalın ihracatı sırasında 23/6/2017 ta-
rihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlen-
dirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmış olan bir güvenlik
bilgi formu söz konusu kimyasalla birlikte verilir. İhracatçı, söz konusu kimyasalı taraf ülkeye
veya diğer ülkeye ithal eden her gerçek veya tüzel kişiye böyle bir güvenlik bilgi formu gön-
derir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen etikette ve  dördüncü fıkrada belirtilen güvenlik bilgi for-
munda yer alacak bilgiler uygulanabilir olduğu kadarıyla hedef ülkenin veya bölgenin resmi
dil veya dillerinde hazırlanmalıdır. 

İhracatçıların diğer yükümlülükleri
MADDE 17- (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde öngörülen

yükümlülüklere tabi ihracatçılar, Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk yazısını ihracat beyan-
namesi ekinde gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdürler. 13 üncü maddenin dördüncü,
beşinci ve onuncu fıkralarının gümrük idarelerince uygulanmasında söz konusu uygunluk yazısı
esas alınır.

(2) Bakanlığın zorunlu tuttuğu durumlarda ihracatçılar 21 inci maddede öngörülen ya-
zılım paketini kullanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Paylaşımı, Teknik Yardım, Yönetmelik Eklerinin Güncellenmesi ile İhracat 

ve İthalat İçin Kullanılacak Yazılıma İlişkin Hükümler

Bilgi paylaşımı
MADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak ilgili kurum desteği ile Ba-

kanlık;
a) Toksikolojik, ekotoksikolojik ve güvenlik bilgileri dâhil olmak üzere bu Yönetmelik

kapsamındaki kimyasallara ilişkin bilimsel, teknik, ekonomik ve yasal bilginin paylaşılmasını,
b)  Sözleşmenin amaçları doğrultusunda insan sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla za-

rarlı kimyasallara ilişkin alınan yasaklama veya büyük ölçüde kısıtlamaya dair tedbirlerin ka-
munun erişimine açık hale getirilmesini,

c) İnsan sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla zararlı kimyasallara ilişkin alınan yasak-
lama veya büyük ölçüde kısıtlamaya dair tedbirlerle ilgili bilgilerin taraf veya diğer ülkelere
doğrudan ya da Sekretarya vasıtasıyla iletilmesini,

sağlar.
(2) Bakanlık gizliliğin gerektiği ve karşılıklı mutabakatın sağlandığı durumlarda taraf

veya diğer ülkelerden aldığı bilgilerin gizliliğini korur.
(3) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda;
a)  Ek-3’te ve Ek-5’te belirtilen bilgiler,
b) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen güvenlik bilgi formlarındaki bilgi-

ler,
c) Kimyasalların üretim ve son kullanma tarihi,
ç) Kimyasallara dair zararlılık sınıflandırması, riskin doğası ve ilgili güvenlik önerileri

dâhil olmak üzere tedbir önlemlerine ilişkin bilgi,
d) Toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerin özet sonuçları,
e) Kimyasal içeriği boşaltılmış ambalajların elleçlenmesine ilişkin bilgi,
gizli olarak kabul edilmez.
Teknik yardım
MADDE 19- (1) Bakanlık kimyasalların yaşam döngüleri boyunca etkin bir şekilde

yönetilmeleri için gerekli kapasitenin, uzmanlığın ve altyapının geliştirilmesine yönelik eği-
timler dâhil olmak üzere teknik yardımın desteklenmesi konusunda özellikle gelişmekte olan
ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkeler ile iş birliği yapar.
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(2) Bakanlık özellikle gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkelerin Söz-
leşmeyi uygulamalarına olanak sağlamak amacıyla kimyasallara ilişkin teknik bilginin sağlan-
ması, uzman paylaşımının desteklenmesi, ulusal yetkili mercilerin belirlenmesi veya sürekli-
liğinin sağlanması ve zararlı pestisit formülasyonlarının belirlenmesi için teknik uzmanlığın
sağlanması ve Sekretaryaya gönderilecek bildirimlerin hazırlanmasında destek verir.

(3) Bakanlık ve ilgili kurum özellikle gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine sahip olan
ülkelerde kimyasalların yönetimini geliştirmek amacıyla destekledikleri ve finanse ettikleri
projelere ilişkin bilgi sağlayarak kimyasalların yönetiminde kapasite geliştirme ile ilgili ulus-
lararası faaliyetlere aktif olarak katılım sağlar.

Yönetmelik eklerinin güncellenmesi
MADDE 20- (1) Bakanlık ilgili kurum desteği ile  Ek-1 ve Ek-2’de bulunan listeleri

Sözleşme kapsamındaki gelişmeleri ve zararlı kimyasallara ilişkin ülke içi yasaklama veya bü-
yük ölçüde kısıtlama tedbirlerini göz önünde bulundurarak gözden geçirir.

(2) Herhangi bir kimyasalın insan sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla bitki koruma
ürünü, biyosidal ürün veya sanayi kimyasalı kategorilerden en az birinde ülke içinde yasak-
lanması veya büyük ölçüde kısıtlanmasına ilişkin tedbir alınması durumunda o kimyasal
Ek-1’deki listeye dâhil edilir.

(3) Herhangi bir kimyasalın insan sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla, Sözleşmenin
ÖBK usulüne tabi kimyasallar listesine eklenmesi durumunda, o kimyasal Ek-2’deki listeye
dâhil edilir.

(4) Herhangi bir kimyasalın insan sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla Kalıcı Organik
Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin yasaklamaya dair ekine dâhil edilmesi durumunda
o kimyasal ihracatı yasak olan kimyasalların bulunduğu Ek-6’daki listeye dâhil edilir. 

İhracat ve ithalat için kullanılacak yazılım
MADDE 21- (1) Bakanlık Ek-1 ve Ek-2’de listelenen kimyasalların ihracatı ve ithala-

tına ilişkin yazılım paketi belirler ve bunu ücretsiz olarak bu Yönetmeliğe tabi olan ihracatçı
ve ithalatçıların kullanımına sunar.  

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirimler e-ÇBS içerisinde yer alan e-ÖBK
sistemi üzerinden yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve İdari Yaptırım

Denetim
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından

2872 sayılı  Kanun çerçevesinde gerçekleştirilir. 
İdari yaptırım
MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunun

13 üncü maddesi ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde öngörülen idari yaptı-
rımlar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa birliği mevzuatına uyum
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin

27/7/2012 tarihli ve (AB) 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate
alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden  6 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer

alan “ile biodizeli” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı veya”

ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans

sahibinin talebi” ibaresinden sonra gelmek üzere “üzerine” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin

ikinci fıkrasında yer alan “yazılı veya” ibaresi ile aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılan lisans tadil başvurularında bu süre Petrol

Piyasası Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç

iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma elektronik olarak başvurması suretiyle yapılır. Belirtilen

zaman aralığı haricinde yapılan başvurular işleme alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer

alan “Lisans başvurusu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tadili ve süre uzatımı” ibaresi ek-

lenmiş, (f) bendinde yer alan “Lisans verme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tadili ve süre

uzatımı” ibaresi eklenmiş, (ğ) bendinde yer alan “Lisans başvurusu” ibaresinden sonra gelmek

üzere “ve tadili” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde (20 nci maddenin ikinci

fıkrasının (c) ve (g) bentleri hariç olmak üzere), 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturma-

larda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul kararıyla iptal

edilir. Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde ise

lisans iptaline ilişkin işlemler, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi ol-

maksızın Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Lisans sona erdirme başvuruları elektronik veya yazılı olarak yapılabilir.”
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Tadil işlemi gerçekleştirilmeden ilave hak doğurucu bir faaliyette bulunulamaz. Başvurunun

ilgili mevzuattaki şartları sağlamaması veya 15 inci maddeye uygun olarak tamamlanmaması

durumunda başvuru yapılmamış sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 - İşleme lisansı sahipleri piyasada; 

a) Petrokimya alt başlığında petrokimya ürünleri,

b) Biodizel alt başlığında biodizel,

c) Biorafineri alt başlığında sürdürülebilir havacılık yakıtı ve motorin türlerinden HVO

motorin,

ç) Atık alt başlığında ilgili mevzuat kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırılanlar

hariç olmak üzere biyolojik kökenli olmayan atıktan akaryakıt,

üretimi ile iştigal edebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Akaryakıt alımlarında 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

veya 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye - Avrupa Birliği

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamın-

daki ÖTV istisnalardan yararlanan kişilerin istasyon dışı akaryakıt ikmalleri dağıtıcı lisansı sa-

hipleri tarafından da gerçekleştirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

“s) Mevcut bayilerinin veya bayilik teşkilatına dahil edeceği bayilerin elektronik sis-

temler üzerinden lisans işlemlerini yapmak,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“j) Dağıtıcısının lisansının sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, istasyon dışında

yapılan satışlar da dahil olmak üzere, yeni bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil iş-

lemini gerçekleştirene kadar akaryakıt satışı yapmamak,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı sahipleri yalnızca fuel-oil satışı yapabilir.

Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden yalnızca benzin veya motorin ikmal edi-

lebilir.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkra-

sının (a) bendinde yer alan “ile biodizeli” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (h) bendinde yer alan “ile biodizeli” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık

yakıtını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“gg) Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF): Fosil olmayan kaynaklardan üretilen, hava

taşıtlarında değişikliğe ihtiyaç olmaksızın jet yakıtı ile harmanlanarak kullanılabilen ve ilgili

taraflarca belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine sahip ulusal veya uluslararası standartlara uy-

gun akaryakıtı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılan hammadde, üretim tek-

nolojisi veya sürdürülebilirlik kriterlerine ilişkin ilave düzenleme yapabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Biodizel ve etanolün harmanlama işlemi rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin

harmanlama işlemi sadece rafinerici, sürdürülebilir havacılık yakıtının harmanlama işlemi ra-

finerici ve ihrakiye teslimi  lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Harmanlama ve karıştırma

yapılan akaryakıtın piyasaya sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması

zorunludur.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- Biodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı, HVO motorin ve sanayi tesisle-

rinde yan ürün olarak elde edilenler ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde atıktan

üretilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

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

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ile

biodizeli” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başba-

kanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE 

SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya

Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular  ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
ÖZEL TIBBİ AMAÇLI GIDALAR RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel tıbbi amaçlı gıdaların istenen etkililik,

güvenlilik ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere ruhsatlandırma işlemlerinde
ve ruhsatlandırılmış ürünlere ilişkin iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, endüstriyel olarak hazırlanmış özel tıbbi amaçlı gıdalar

ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat verilmiş olan gerçek veya tüzel kişileri
kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik;
a) 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini
Alan Gıdalar Yönetmeliğinde tanımlanan sağlıklı bebek ve küçük çocuklar için üretilen bebek
formüllerini, devam formüllerini, bebek ve küçük çocuk ek gıdalarını, vücut ağırlığı kontrolü
için diyetin yerini alan gıdaları,

b) 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine göre glutenin gıdadaki
yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında ifade içeren gıdaları,

c) 6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42)’nde tanımlanan sporcu gıdalarını,

ç) 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde tanımlanan takviye edici gıdaları,

kapsamaz.  
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.   

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif madde: 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde tanımlanan aktif
maddeyi,

b) Ambalaj bilgileri: Etikette yer alanlar dâhil iç veya dış ambalaj üzerindeki bilgileri,
c) Bebek: On iki ayı doldurmamış yaş grubunu, 
ç) Besin ögesi: Beslenme bildiriminde yer alan ögeleri, 
d) Beslenme beyanı: Bir gıdanın içerdiği enerji, besin ögeleri veya diğer ögeleri nede-

niyle beslenme yönünden yararlı özelliklere sahip olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden
her türlü beyanı,

e) Beslenme bildirimi: Enerji değeri, protein, karbonhidrat, yağ, lif, tuz, sodyum ve
ilgili kılavuzda belirtilen vitamin ve mineraller ile ilgili bilgilerin ürünün ambalajı üzerinde
verilmesini,
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f) Beslenme yönünden tam olan ürünler: Tek başına hastanın günlük besin ögeleri ih-
tiyacını karşılayabilen ürünü,

g) Beslenme yönünden tam olmayan ürünler: Tek başına hastanın besin ögeleri ihtiya-
cını karşılayamayıp diyete ek olarak verilen ürünü, 

ğ) Beşeri tıbbi ürün:
1) İnsanlardaki hastalığı tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan veya
2) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik fonksiyonları

düzeltmek, iyileştirmek, değiştirmek veya tıbbi teşhis amacıyla insanlarda kullanılan veya in-
sana uygulanan,

madde veya maddeler kombinasyonunu,
h) Bileşen: Bir özel tıbbi amaçlı gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan

ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan aroma verici, gıda katkı maddesi, gıda en-
zimi de dâhil herhangi bir madde veya ürünü,

ı) Bitmiş ürün: Bütün üretim aşamalarından geçmiş, son ambalajı içinde kullanıma hazır
özel tıbbi amaçlı gıdayı,

i) Dış ambalaj: İç ambalajın içine konulduğu ya da birlikte paketlendiği ambalajı,
j) Etiket: Özel tıbbi amaçlı gıdanın iç ve dış ambalajının üzerine yapıştırılmış veya iliş-

tirilmiş olan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları,
k) İç ambalaj: Ürünle doğrudan temasta bulunan kap veya diğer ambalaj şeklini,
l) İlaç Takip Sistemi: Beşeri tıbbi ürünlerin karekod kullanılarak tekilleştirilmesini, her

biriminin geçtiği noktalardan yapılan bildirimler ile üretim, ithalat, ihracat, alış, satış, devir,
tüketim, zayi olma, geri ödeme gibi tedarik zincirinde gerçekleşen tüm hareketlerini ya da ha-
reket iptallerini gerçek zamanlı izleyen, geri çekme, bloke etme gibi bu ürünler üzerinde ya-
pılması gereken iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği merkezi kayıt ve takip sistemini,

m) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
n) Küçük çocuk: On iki ayı doldurmuş olup otuz altı ayı doldurmamış yaş grubunu,
o) Lisansör firma: 
1) İthal edilen özel tıbbi amaçlı gıdanın Türkiye’de ruhsatının düzenlenmesine ve satı-

şına ilişkin gerçek veya tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı ya da
2) Lisans ile imal edilen özel tıbbi amaçlı gıdanın Türkiye’de imaline, ruhsatının dü-

zenlenmesine ve satışına ilişkin gerçek ya da tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı, 
ö) Öncelik Değerlendirme Kurulu: Tedavide veya teşhiste ilk olan, yenilik getiren veya

ilaca erişimin sürdürülebilirliğini veya ilacın topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek
üzere halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulan, stratejik önemi haiz beşeri tıbbi ürünlere ait baş-
vurulara Kurum iş ve işlemlerinde öncelik verilmesi amacıyla oluşturulmuş; çalışma usul ve
esasları ilgili kılavuz doğrultusunda belirlenen kurulu,

p) Özel tıbbi amaçlı gıda: Besin ögelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme,
absorbe etme, metabolize etme ve vücuttan atma kapasitesi sınırlı, azalmış veya bozulmuş olan
ve diyet yönetimleri normal diyetin düzenlenmesi ile sağlanamayan hastaların diyetlerini dü-
zenlemek amacıyla tıbbi gözetim altında kullanılmak üzere geliştirilen, özel olarak formüle
edilip endüstriyel yöntemlerle elde edilen,  beslenme yönünden tam veya tam olmayan ürün-
leri,

r) Pestisit: Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal
madde ve preparatları,

s) Ruhsat: Özel tıbbi amaçlı gıdaların belirli bir formül, önerilen kullanım miktarı ve
kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip piyasaya sunulabileceğini gösteren ve Ku-
rumca düzenlenen belgeyi, 
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ş) Ruhsatlandırma: Bir özel tıbbi amaçlı gıdanın piyasaya sunulabilmesi için Kurum
tarafından yapılan inceleme ve onay işlemlerini,

t) Ruhsat sahibi: Özel tıbbi amaçlı gıdanın ruhsatına sahip olan gerçek ya da tüzel kişiyi, 
u) Sağlık beyanı: Herhangi bir gıda grubunun, gıdanın veya gıdanın bileşiminde bulu-

nan ögelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyanı,
ü) Seri: Özel tıbbi amaçlı gıdanın üretimi sırasında tek bir üretim döngüsünde elde edi-

len ve homojenliğin sağlandığı miktarı,
v) Sunum şekli: Özel tıbbi amaçlı gıdanın kullanım amacına uygun olarak üretilmiş

takdim şeklini,
y) Üretim yeri: Özel tıbbi amaçlı gıdanın iç ambalajlama öncesi sunum şeklinin üretil-

diği yeri,
z) Ürün: Özel tıbbi amaçlı gıdaları, 
aa) Zorunlu beslenme bildirimi: Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri

Bilgilendirme Yönetmeliğinde tanımlanan zorunlu beslenme bildirimini,  
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Özellikleri 

Özel tıbbi amaçlı gıdaların sınıflandırılması
MADDE 5- (1) Özel tıbbi amaçlı gıdalar; 
a) Üreticinin bildirdiği talimatlara uygun olarak kullanıldığında, kullanan kişilerin bes-

lenme kaynağını tek başına oluşturabilen, standart besin ögelerini içeren, beslenme yönünden
tam olan ürünler,

b) Üreticinin bildirdiği talimatlara uygun olarak kullanıldığında, kullanan kişilerin bes-
lenme kaynağını tek başına oluşturabilen, bir hastalık ya da sağlık sorununa özel geliştirilmiş,
beslenme yönünden tam olan ürünler,

c) Tek başına beslenme kaynağı olarak kullanımı uygun olmayan, standart formüllü ve-
ya bir hastalık ya da sağlık sorunu için besin ögeleri içeriği özel uyarlanmış, beslenme yönün-
den tam olmayan ürünler,

şeklinde üç grupta sınıflandırılır.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ürünler, hasta diyetlerinde destek

amaçlı ya da hasta diyetlerinin kısmen yerine geçen gıdalar olarak kullanılabilir.
(3) Özel tıbbi amaçlı gıdalar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a) Özel tıbbi amaçlı gıdaların formülasyonu; uluslararası geçerliliği olan tıp ve beslenme

prensiplerine dayanmalı, üreticinin bildirdiği talimatlara uygun olarak kullanıldığında kullanan
kişilerin özel beslenme gereksinimlerini karşılamada güvenli, yararlı ve etkili olduğu bilimsel
verilerle desteklenmelidir.

b) Bebeklerin beslenme gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen özel tıbbi amaçlı
gıdalar ve bebeklerin beslenme gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş olanlar dışındaki
özel tıbbi amaçlı gıdalar ile ilgili hususlar ilgili kılavuzda belirtilen bileşim özelliklerine uygun
olmalıdır.

c) Özel tıbbi amaçlı gıdaların üretiminde, besin ögelerine ihtiyacı karşılamak amacıyla
yalnızca ilgili kılavuzda listelenen;

1) Vitaminler,
2) Mineral maddeler,
3) Amino asitler ve diğer azot içeren bileşikler,
4) Diğer besin ögeleri,
kullanılabilir.  
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(4) İlgili kılavuzda belirtilen bileşim özellikleri, kullanıma hazır hâlde satılan ya da üre-
ticinin talimatına göre hazırlandıktan sonra kullanıma hazır hâle gelen özel tıbbi amaçlı gıdalar
için geçerlidir.

Bebeklerin ve küçük çocukların beslenme gereksinimlerini karşılamak için geliş-
tirilmiş özel tıbbi amaçlı gıdalarda pestisitlere ilişkin gereklilikler 

MADDE 6- (1) Bebeklerin ve küçük çocukların beslenme gereksinimlerini karşılamak
için geliştirilmiş özel tıbbi amaçlı gıdalar, aktif madde başına 0,01 mg/kg’yi aşan miktarda
pestisit kalıntısı içeremezler. Bu miktarlar, genel kabul gören standart analiz yöntemleri kulla-
nılarak belirlenir. Ancak ilgili kılavuzda belirtilen aktif maddeler için aynı kılavuzda belirtilen
maksimum kalıntı düzeyleri geçerlidir.

(2) Bebeklerin ve küçük çocukların beslenme gereksinimlerini karşılamak için gelişti-
rilmiş özel tıbbi amaçlı gıdaların üretiminde ilgili kılavuzda belirtilen aktif maddeleri içeren
pestisitlerin kullanıldığı tarım ürünleri kullanılamaz. Tarımsal üretimde kullanılmasa da bitmiş
ürün analizi sonucunda diğer bulaşanlar göz önüne alınarak söz konusu pestisitlerin kalıntı li-
mitinin toplam 0,003 mg/kg’yi aşmaması gerekir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda atıfta bulunulan limitler, kullanıma hazır halde satılan
ya da üreticinin talimatına göre hazırlandıktan sonra kullanıma hazır hale gelen özel tıbbi amaçlı
gıdalar için geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusu

Ruhsat yükümlülüğü
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ruhsat düzenlen-

meyen hiçbir özel tıbbi amaçlı gıda piyasaya sunulamaz.
Ruhsat başvurusu 
MADDE 8- (1) Türkiye’de yerleşik bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bir özel tıbbi

amaçlı gıdayı piyasaya sunmak amacıyla ruhsat alabilmek için bu Yönetmeliğe ve ilgili kılavuz
hükümlerine göre Kuruma ruhsat başvurusu yapar. 

(2) Kurum tarafından gerekli görüldüğü haller, mücbir sebepler veya zorunlu haller dı-
şında; ruhsat başvuruları, sadece elektronik olarak kabul edilir ve ruhsat düzenleme sürecindeki
tüm yazışmalar sadece elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Ruhsat başvurusunda bulunabilecek kişiler
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasaya sunulması için

ruhsat almak isteyen; 
a) Gerçek kişilerin; yükseköğretim kurumlarının tıp, eczacılık, gıda mühendisliği, bes-

lenme ve diyetetik, kimya, kimya mühendisliği, biyoloji bilim dallarından mezun olmaları ve
Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olmaları,

b) Tüzel kişilerin; (a) bendinde belirtilen vasıfları taşıyan birini yetkili kişi sıfatıyla is-
tihdam etmeleri, 

şarttır. 
Başvuruda sunulacak idari bilgi ve belgeler
MADDE 10- (1) Özel tıbbi amaçlı gıda ruhsatı almak isteyen gerçek veya tüzel kişi,

bu Yönetmelik ve ilgili kılavuz hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda sıralanan
hususların yer aldığı bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurur: 

a) Ürünün adı, ürünün aroması, sunum şekli, uygulama yolu, birim ambalajında bulunan
miktarı.

b) Ürünün kalitatif ve kantitatif terkibi.
c) Kullanım amacı.
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ç) Raf ömrü.
d) Ürün içeriği ile ilgili genel bilimsel veri ve bilgiler.  
e) Ürünün ambalaj (kap-kapak) materyaline ait bilgiler.
f) Başvuru sahibinin adı veya firma adı, daimi adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP)

adresi ve telefon numarası.
g) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev

ve unvanlarını belirten ticaret sicil gazetesi.  
ğ) Başvuru sahibinin, başvuruyu yapmaya yetkili olduğunu gösteren onaylı belge. 
h) Başvuru sahibinin, gerçek kişi olması halinde 9 uncu maddede belirtilen meslekler-

den birine mensup olduğunu gösteren diploması veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu
yükseköğretim kurumundan alınan mezuniyet belgesi.  

ı) Üretim yerinin adı, daimi adresi, telefon numarası.
i) İç-dış ambalajlama, seri serbest bırakma ve seri kontrol ile analizlerin yapıldığı yer-

lerin adı, adresi ve telefon numarası.
j) Öncelik Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede ruhsat başvurusu

sonrası sunulması uygun görülenler haricinde kalan özel tıbbi amaçlı gıda için bitmiş ürünün
tüm üretim basamaklarının gerçekleştirildiği üretim yerine ait; Kurum tarafından düzenlenen
belge ya da Kurum tarafından belge düzenlenmeyen üretim basamakları için yetkili bir otorite
tarafından verilen, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üre-
tim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilmiş belge ya da ürünün Avrupa Birliği ülkeleri,
Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, İsviçre gıda mev-
zuatına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilen bilgi ya da belge.  

k) Özel tıbbi amaçlı gıdanın ithalatı ve lisanslı imalatı söz konusu olduğu durumlarda
lisansör tarafından düzenlenmiş, başvuru sahibinin Türkiye’de ruhsat düzenlenmesi ve satışı
konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösterir belge. 

l) İthal ve lisanslı üretilen ürünlerde başvurusu yapılan özel tıbbi amaçlı gıda için Tür-
kiye’de ruhsat düzenlenmeden önce; ruhsat veya izin başvurusu yapılmış veya piyasaya su-
nulmuş diğer ülkelerin listesi, ürünün üretildiği ülkenin yetkili otoritesince verilmiş sağlık ser-
tifikası ve serbest satış sertifikası; üretildiği ülkede satılmaması durumunda ise listelenen ül-
kelerin birinden temin edilen serbest satış sertifikası veya bu belgelerin düzenlenmediği du-
rumlarda, ürünün ilgili otorite tarafından onaylandığını gösteren ve Kurumca kabul edilen bilgi
ya da belge.

m) 28 inci ve 29 uncu maddelere uygun olarak hazırlanan ambalaj bilgileri, ürüne ait
piyasaya sunulacak boyut ve tasarımında ambalaj örnekleri ile ürünün ithalatı veya lisanslı üre-
timi durumunda ayrıca ürünün üretildiği ülkedeki güncel ambalaj örneği, üretildiği ülkede sa-
tışta olmaması durumunda piyasada bulunduğu herhangi bir ülkedeki güncel orijinal ambalaj
örnekleri.

n) Türkiye’de imal edilecek ürünlerde başvuru sahibinin üretici olmaması durumunda,
Kurum tarafından düzenlenmiş üretim yeri iznine sahip bir üretici ile yaptığı fason üretim söz-
leşmesi.

o) Süt ve süt ürünleri dışında hayvansal kaynaklı maddeler içeriyorsa Bulaşıcı Sünge-
rimsi Ensefalopati (BSE)’ye neden olma riski olmadığına dair resmî otorite onaylı üretici firma
beyanı; resmî otorite onayının sunulamadığının gerekçelendirildiği durumlarda, ürünlerin hay-
vansal hammadde kaynaklarına ait BSE sonuçlarını gösteren analiz raporu ile birlikte söz ko-
nusu ürünlerin Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati (BSE)’ye neden olma riski olmadığına dair
Kurum tarafından kabul edilen üretici firma beyanı.
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ö) Özel tıbbi amaçlı gıdanın çevre için yarattığı potansiyel riskler de göz önünde bu-
lundurularak ürünün saklanması, hastalara uygulanması ve 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atık ürün-
lerin imha edilmesi ile ilgili alınacak tedbir ve güvenlik önlemleri. 

(2) Birinci fıkrada yer alan bilgilerden güncellenenlerin Kuruma bildirilmesi zorunlu-
dur.

(3) Yurt dışından temin edilen tüm resmî belgeler apostil şerhli veya konsolosluk onaylı
olmalıdır. Tüm belgelerin Türkçe olarak sunulması esastır. Belgelerin Kurum tarafından uygun
bulunan kısımları İngilizce olarak sunulabilir. Ancak İngilizce dışındaki dillerde hazırlanmış
olanlarının yeminli Türkçe tercümesi ile birlikte sunulması şarttır. Yeminli tercümenin ülke-
mizde yapılamadığı durumlarda başka bir ülkede Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş olan ye-
minli tercüme belgesi kabul edilebilir.

(4) Başvurusu yapılan özel tıbbi amaçlı gıdanın; diğer ülkelerdeki ruhsat veya izin baş-
vurusunun, ilgili otorite tarafından reddedilmesi, başvuru sahibi tarafından ticari nedenler dı-
şında başvurunun veya izinli ürünün geri çekilmesi, ilgili otorite tarafından satışının durdurul-
ması durumunda bu ülkelerin listesinin, ürünün söz konusu ülkedeki adı, yapılan işlemlerin ta-
rihi ve gerekçesi ile birlikte sunulması gereklidir.

Başvuruda sunulacak kalite ve kullanım amacına ilişkin bilgiler
MADDE 11- (1) Bileşenlerin kontrolü, bitmiş ürünün üretim yöntemi ve bitmiş ürün

kontrolleri aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ve ilgili kılavuz hükümlerine uygun olarak su-
nulur:

a) Tüm bileşenlerin adı ve temin edildikleri yerlere ait bilgiler.
b) Ürün bileşenlerinde hayvansal kaynak kullanıldığı durumlarda kaynak hakkında bilgi. 
c) Birim formülü.
ç) Üretim metodunun tanımı.
d) Üretim akış şeması.
e) Üretici tarafından kullanılan kontrol metotlarının tanımı.
f) Bitmiş ürüne ait raf ömrü veya seri serbest bırakma spesifikasyonları.
g) Bitmiş ürün kontrollerinin validasyonu.
ğ) Stabilite çalışması sonuçları.
h) Fizikokimyasal ve mikrobiyolojik testlerin sonuçları.
ı) Ürünün etkililiğini kanıtlayan ve kullanım amacını ortaya koyan bilgi ve belgeler.
(2) Başvurunun değerlendirilmesi sırasında gerekli görüldüğü durumlarda Kurum ta-

rafından ilave bilgi ve belgeler istenebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Ruhsat Düzenleme

Başvurunun ön incelemesi 
MADDE 12- (1) Özel tıbbi amaçlı gıda için ruhsat almak üzere Kuruma sunulan baş-

vuru dosyasının, sunulması gereken belgeler ve elektronik ruhsat başvurusu gereklilikleri açı-
sından eksiksiz ve tam bir başvuru olup olmadığı hususu, Kurum tarafından ön incelemeye
tabi tutularak değerlendirilir. Ruhsat düzenleme süreci bu değerlendirme yapılmadan başlatı-
lamaz. Bu değerlendirme başvuru tarihi sırasına göre yapılır.

(2) Başvuru dosyasının Kuruma ulaşmasından itibaren otuz gün içinde gerekli değer-
lendirme yapılarak durum başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun eksik bulunması halinde baş-
vuru sahibi eksikliklerini otuz gün içinde tamamlar. Eksikliklerin tamamlanarak Kuruma su-
nulmasından sonra yapılacak ikinci ön inceleme de otuz gün içinde sonuçlandırılır.
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(3) Ürüne ait formülasyonun doğruluğu ve üretici tarafından ürünün kontrolünde kul-
lanılan yöntemlerin uygulanabilirliğinin tespiti için ürün, spesifikasyonlar ve kalite ile ilişkili
parametreler yönünden akredite, akredite laboratuvar bulunmaması durumunda Kurum tara-
fından kabul edilen kamuya ait bir laboratuvarda test edilmiş olmalıdır. Ancak üretici tarafından
belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak kalite, etkililik ve güvenliliği etkilememek
koşuluyla ürün bazında, bu fıkrada öngörülen analizlerden uygun görülenlerin yapılmamasına
Kurum tarafından karar verilebilir. 

Başvurunun değerlendirilmesi ve ruhsat düzenleme kriterleri
MADDE 13- (1) Başvuruda özel tıbbi amaçlı gıdanın etkililiğini ve güvenliliğini ka-

nıtlayan ve kalitesini gösteren belgeler bilimsel ve teknolojik açıdan incelenir.
(2) Özel tıbbi amaçlı gıda ruhsatı verilirken ürünle ilgili olarak Kurum tarafından dik-

kate alınacak kriterler şunlardır:
a) Kalitenin uygun analitik yöntemlerle gösterilmiş olması. 
b) Öngörülen kullanım şartlarındaki etkililiğin ve güvenliliğin kanıtlanmış olması.
Ruhsatlandırma süresi
MADDE 14- (1) Kurum, ön incelemesi tamamlanmış eksiksiz bir ruhsat başvurusunu,

ruhsat düzenleme koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceleyerek, bu başvurunun kabul
edilmesinin başvuru sahibine resmî olarak bildirilmesini takiben doksan gün içinde sonuçlan-
dırır. Kurum dışı kuruluşların değerlendirmeleri için geçen süre, hafta sonu tatili hariç olmak
üzere resmî tatiller için geçen süre veya olağanüstü haller için geçen süre ruhsat düzenlenme
süresine dâhil edilmez.

(2) Kurum tarafından ruhsat süreci sırasında başvuru sahibinden ek bilgi ve belgeler
talep edildiği hallerde ilgili bilgi ve belgeler temin edilene kadar ruhsat düzenlenme süresi dur-
durulur. 

Başvurunun usulden reddi
MADDE 15- (1) Aşağıda sayılan durumlarda başvuru usulden reddedilerek sahibine

iade edilir;
a) Kurum tarafından 12 nci madde kapsamında yapılan ilk ön değerlendirmesine ilişkin

eksikliklerin tamamlanarak süresi içinde ikinci başvurunun yapılmaması veya ikinci ön değer-
lendirme başvurusunda ilk ön değerlendirmeye ilişkin eksikliklerin tamamlanmaması.

b) Ön değerlendirme süreci haricinde Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin
veya sunulacağı tarih bilgisiyle birlikte, bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına ilişkin açıkla-
manın en geç otuz gün içinde Kuruma sunulmaması.

c) Ruhsat düzenleme sürecinin tamamlanmış olduğunun başvuru sahibine resmî olarak
bildirildiği tarihten sonraki altmış gün içinde ruhsat bedelinin ödenmemesi.

ç) Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin, sunulacağı taahhüt edilen tarihte
sunulmaması.

Başvurunun esastan reddi 
MADDE 16- (1) Başvurunun değerlendirilme sürecinde aşağıda belirtilen her bir durum

için başvuru sahibine en fazla üç yazılı ve iki sözlü cevap imkânı tanınmasından sonra sunulan
belge ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ürünün;

a) Normal kullanım koşullarında zararlı olabileceği,
b) Etkisinin yetersiz olduğu veya etkisinin yeterli şekilde kanıtlanmadığı,
c) Kalitesinin yeterli derecede belgelenmediği, 
durumlarından en az birinin tespiti halinde ruhsat başvurusu esastan reddedilir.
Başvurunun esastan reddinin bildirimi ve itiraz 
MADDE 17- (1) Ruhsat başvurusunun esastan reddi halinde karar gerekçeli olarak baş-

vuru sahibine bildirilir veya bildirim yapılamaması halinde Kurum internet sitesinde ilan edilir.
Başvuru sahibi, karara karşı bildirim veya ilan tarihinden itibaren kırk beş gün içinde Kuruma
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itiraz edebilir. Kırk beş gün içinde itiraz edilmediği takdirde, başvuru belgeleri sahibine iade
edilir. Başvuru sahibinin belgeleri iade almaması durumunda; 18/10/2019 tarihli ve 30922
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

(2) Yapılan itiraz kırk beş gün içinde Kurum tarafından değerlendirilerek sonuç başvuru
sahibine bildirilir. İtirazın değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülür ise başvuru sahibine
sözlü açıklama ve savunma yapma imkânı verilir. 

(3) İtirazın değerlendirilmesi sonucunda çıkan karar kesin olup mezkûr karara ilişkin
Kuruma itiraz edilemez. 

(4) Başvurunun esastan reddi başvuru sahibinin aynı ürün için yeni bir ruhsat başvurusu
yapmasına engel değildir. 

Ruhsatın verilmesi
MADDE 18- (1) Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi ve

değerlendirilmesi sonucunda, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara uygun olduğu tespit edilen
özel tıbbi amaçlı gıdalara ruhsat düzenlenir ve başvuru sahibi bilgilendirilir.

(2) Kurum tarafından ruhsat düzenlenen ürün ile bileşenler açısından birim miktarda
aynı kalitatif ve kantitatif bileşime sahip, aynı kullanım amacı ve aynı sunum şeklindeki ürün
için aynı gerçek veya tüzel kişiye, farklı bir ticari isimle de olsa ikinci bir ruhsat düzenlenmez.  

(3) Aynı gerçek veya tüzel kişi aynı bileşen ve kullanım amacına sahip ürünlerin, farklı
uygulama yolu veya sunum şekilleri için farklı bir ticari isim kullanamaz.

(4) Kurum tarafından ruhsat düzenlenen özel tıbbi amaçlı gıdaların listesi Kurum resmî
internet sayfasından ilan edilir.

(5) Kurumca ruhsat, sertifika ve diğer uluslararası geçerliliği olan belgeler fiziki dokü-
man olarak da hazırlanabilir.

(6) Kurumca ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürün ile aynı isimli özel tıbbi amaçlı gıdalara
ruhsat düzenlenmez.  

(7) Bileşenler, spesifikasyonlar, alt-üst limitler, ambalaj materyali gibi bitmiş ürünün
etkililik, kalite ve güvenliliğine etki edecek ürün özelliklerinin aynı olması koşuluyla farklı
ambalaj boyutları için tek ruhsat başvurusu yapılır.

Ruhsat düzenlenmesi sonrası varyasyonlar
MADDE 19- (1) 25 inci madde hükmü istisna olmak üzere ruhsat sahibi tarafından

Kuruma yapılacak varyasyon başvuruları ilgili kılavuz doğrultusunda değerlendirilir. 
(2) Ruhsat başvurusu yapılan bir özel tıbbi amaçlı gıda için ürün isminde değişiklik ha-

ricinde idari değişiklikler ile zorunlu haller dışında kalan varyasyon başvuruları kabul edilmez. 
(3) Birinci fıkraya göre yapılan varyasyon başvurusu için Kurum tarafından talep edilen

bilgi ve belgelerin veya sunulacağı tarih bilgisi ile birlikte bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına
ilişkin gerekli açıklamaların en geç otuz gün içinde Kuruma sunulmaması durumunda varyas-
yon başvurusu işlemden kaldırılır. Varyasyonun uygulanamamasının ilgili özel tıbbi amaçlı
gıda için kalite ve güvenlilik sorunları oluşturduğu durumlarda 21 inci madde hükmü doğrul-
tusunda işlem başlatılır.

Ruhsatın geçerlilik süresi
MADDE 20- (1) Kurumca ruhsatlandırılan özel tıbbi amaçlı gıdalar için düzenlenen

ruhsatlar, ruhsat sahibi tarafından 24 üncü maddede yer alan sorumlulukların yerine getirilmesi
koşuluyla geçerli olmaya devam eder. 

Ruhsatın askıya alınması 
MADDE 21- (1) Ruhsat düzenlenen bir ürün ile ilgili olarak; 
a) Normal kullanım şartlarında zararlı etkilerinin ortaya çıkması,
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b) Ruhsata esas olan formülden farklı bir formül ile üretilmesi,
c) Ruhsata esas formül,  sunum şekli,  ambalaj bilgilerinde Kurumun bilgisi veya onayı

dışında değişiklik yapılması,
ç) Ruhsat sahibi tarafından üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik

ilerlemelerin dikkate alınmaması ve özel tıbbi amaçlı gıdanın genel kabul gören bilimsel yön-
temlerle üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla gerekli değişikliğin yapılmaması
veya değişiklik yapılmışsa bu değişikliğin Kurumun onayına sunulmaması,  

d) Yapılan piyasa kontrolleri sonucunda hatalı olduğu tespit edilen ürünler için yapılan
uyarının dikkate alınmaması ve hatalı üretime devam edilmesi,

e) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde yer alan üretim metodu ve
üretici tarafından kullanılan üretim ve kontrol metotlarının belirtildiği şekilde uygulanmadığı-
nın tespit edilmesi,

f) Ambalaj bilgileri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması, 
g) Ambalaj bilgilerinde gerekli güncellemelerin yapılmaması veya bildirilmemesi,
ğ) Ruhsat sahibi tarafından, ürünle ilgili olarak Kurum talimatlarına ve uyarılarına Ku-

rumca belirlenen sürede cevap verilmemesi,
h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bir ürün için yapılan başvuruda sunulmuş olan

belgelerde ürünün kalite, etkililik veya güvenliliğini etkileyecek yanlışlık olduğunun tespit
edilmesi veya sunulan belgelerin geçerliliğini yitirmesi,

ı) Ruhsat düzenlenmiş bir özel tıbbi amaçlı gıdanın ruhsatın düzenlendiği tarihten iti-
baren ilk otuz ay içinde en az bir ticari serisinin piyasaya sunulmamış olması,

i) Ülkemizde imal edilen ve daha önce piyasaya sunulmuş olan, karekod uygulaması
kapsamındaki ruhsatlı özel tıbbi amaçlı gıdanın kesintisiz otuz ay boyunca en az bir ticari se-
risinin yurt içi veya yurt dışı piyasalarda; ülkemize ithal edilen ürünler için ise yurt içi piyasada
olmadığının belirlenmesi veya karekod uygulamasının kapsamı dışındaki özel tıbbi amaçlı gıda
için piyasaya sunulduğunu gösteren resmî belgelerin Kuruma sunulmaması,

j) Talep edilen bilgi, belge ve açıklamalar için firma tarafından sunulan gerekçelerin
Kurum tarafından uygun bulunmaması, 

k) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmemesi,

l) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan taahhütlerin yerine getiril-
memesi,

m) Halk sağlığı ve özel tıbbi amaçlı gıdaya erişimin sürdürülebilirliği açısından önem
arz eden ürünün, Kurum tarafından talep edilmesine rağmen, talep tarihinden itibaren altı ay
içinde ruhsat sahibi tarafından piyasaya arz edilmemesi,

durumlarından en az birine ilişkin uygunsuzluğun tespit edilerek sübut bulunması ha-
linde ilgili uygunsuzluğa ilişkin Kurumca yapılan güvenliliği de içerecek değerlendirme neti-
cesine göre veya ruhsat sahibi tarafından ürünün ruhsatının iptalinin talep edilmesi halinde
özel tıbbi amaçlı gıdaya ait ruhsat Kurum tarafından askıya alınır.

(2) Ruhsatı askıya alınan özel tıbbi amaçlı gıdanın piyasaya arz için yapılan üretimi
veya ithalatı durdurulur. Hâlihazırda ithal edilmiş veya üretilmiş olan özel tıbbi amaçlı gıdalar
Kurum tarafından aksi yönde karar alınmadıkça piyasaya arz edilemez. Piyasada bulunan özel
tıbbi amaçlı gıdalar hakkındaki karar, ruhsatın askıya alınma gerekçesi dikkate alınarak Kurum
tarafından verilir. 

(3) Kurum, gerektiğinde kullanıma hazır bulunmamaları durumunda ciddi halk sağlığı
sorunlarına yol açabilecek veya ülkemiz piyasasında hiç ihtiyaç duyulmayan ancak ihraç edilen
özel tıbbi amaçlı gıdalar için birinci fıkranın (ı) ve (i) bentlerinin uygulanmasına istisna geti-
rebilir. 
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(4) Ruhsatı askıya alınan özel tıbbi amaçlı gıdaların listesi Kurum resmî internet say-
fasında ilan edilir. 

(5) Birinci fıkranın (ı) veya (i) bentlerinde belirtilen nedenlerle ruhsatı askıya alınan
ürünlerin tekrar piyasaya verilmek istenmesi halinde Kurumca belirlenen usullere uygun olarak,
ürünü en geç altı ay içinde piyasaya arz etme taahhüdü ile Kuruma ruhsatın askıdan indirilmesi
için başvuru yapılır. Kurum tarafından uygun bulunması durumunda ruhsat askıdan indirilir.
Taahhüt edilen süre içerisinde piyasaya arz edilmeyen ürünler için 22 nci madde doğrultusunda
işlem tesis edilir.

Ruhsatın iptali 
MADDE 22- (1) Aşağıda belirtilen durumlardan birinin mevcudiyeti hâlinde ürün için

verilmiş olan ruhsat iptal edilir:
a) 21 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan hâllerden (ı) ve (i) bentlerinde sayılanlar

hariç olmak üzere ruhsatı askıya alınan ürünler hakkında ruhsat sahibi tarafından ruhsatın as-
kıya alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde askıya alınma gerekçesinin aksini ispatlayan
belgelerin sunulmaması veya durumu açıklayan belgelerin Kurum tarafından uygun bulunma-
ması. 

b) Ruhsat üzerinde Kuruma tebliğ edilmiş haciz veya tedbir kararı bulunmaması koşu-
luyla, ruhsat sahibinin talebi ve Kurumun uygun görmesi.

c) 21 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen süre içerisinde ürünlerin pi-
yasaya arz edilmemesi. 

(2) Ruhsatı iptal edilen bir özel tıbbi amaçlı gıdanın üretimi veya ithalatı durdurulur.
Hâlihazırda piyasada bulunan ürünler hakkındaki karar, ruhsatın iptal gerekçesi dikkate alınarak
Kurum tarafından verilir. 

(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre iptal işlemi uygun görülen ruhsatlar altı ay süreyle
Kurum resmî internet sayfasında ilan edilir. Bu durumdaki ruhsatlar, talep halinde, ürünü pi-
yasaya arz etme taahhüdünde bulunan ve bu Yönetmelikle belirlenen ruhsat başvurusunda bu-
lunma şartlarını haiz gerçek veya tüzel kişilere, bu kişilerin talepleri ve ruhsat sahibinin rızası
bulunması halinde, ruhsat devri başvuru şartlarının sağlanması koşuluyla devredilir. Devir baş-
vurusu yapılan ruhsatların iptal edilme işlemine devam edilmez. 

(4) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince askıya alınan ürünlerin ruh-
sat askı süresi Kurum tarafından uygun bulunması halinde bir defaya mahsus altı ay uzatılabi-
lir.

(5) Kurum tarafından ruhsatları iptal edilen özel tıbbi amaçlı gıdaların listesi Kurum
resmî internet sayfasında ilan edilir. 

Ruhsatın zayi olması
MADDE 23- (1) Kurum tarafından verilmiş olan ruhsatın zayi olması durumunda ruh-

sat sahibi tarafından ruhsatın zayi olduğunu gösterir gazete ilanı ile Kuruma zayi ruhsat baş-
vurusu yapılır. Bu durumda yeni bir ruhsat düzenlenir. 

Ruhsat sahibinin sorumluluğu 
MADDE 24- (1) Ruhsat sahibi, piyasada olan bir ürününü herhangi bir nedenle piya-

saya veremeyecekse bu durumun oluşmasından en az otuz gün önce Kuruma bu durumu bil-
dirmekle yükümlüdür.

(2) Ruhsat sahibi, ruhsatına sahip olduğu özel tıbbi amaçlı gıda ile ilgili aşağıdaki hu-
suslarda Kuruma karşı sorumludur:

a) Ürünün, başvuru ekinde verilen ve Kurum tarafından kabul edilen spesifikasyonlara
uygun olarak üretilmesi.
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b) Üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik ilerlemelerin dikkate
alınması ve ürünün genel kabul gören bilimsel yöntemlerle üretilmesini ve kontrol edilmesini
sağlamak amacıyla gerekli her türlü değişikliği yapmak üzere Kurumun onayına sunulması.

c) Ürünle ilgili herhangi bir değişiklik olduğunda, ilgili kılavuz hükümleri çerçevesinde
ilgili değişikliğin Kuruma bildirilmesi.

ç) Ürünün doğru, etkin ve güvenli kullanımını sağlamak için gerektiği durumlarda am-
balaj bilgilerinin güncellenmesi.

d) Ürün hakkında Kurum tarafından talep edilen hususlara zamanında cevap verilmesi.
e) Ruhsatına sahip olduğu ürünün piyasada bulunabilirliğinin sağlanması.
f) Ürünün etkililiği veya halk sağlığının korunması gerekçesiyle ruhsatın askıya alın-

ması veya piyasadan çekilmesi ile ilgili alınan her türlü tedbirin tüm detaylarıyla birlikte derhal
Kuruma bildirilmesi. 

g) Ürünlerle ilgili belirlenmiş harçların ve ücretlerin ödenmesi. 
ğ) İthal edilen, ihraç edilen veya lisans altında ülkemizde üretilen özel tıbbi amaçlı gı-

daların kalite veya etkililik veya güvenlilik nedeniyle; ruhsat veya izin sahibi olduğu diğer ül-
kelerde ruhsatın veya iznin askıya alınması veya iptal edilmesi veya piyasadan geri çekilmesi
veya toplatılması durumunun Kuruma bildirilmesi.

h) Ürünün saklama koşulu, hastalara uygulanması, atık ürünlerin imha edilmesi ile ilgili
alınacak tedbir ve güvenlik önlemlerinin nedenlerinin, ürünlerin çevre açısından teşkil ettikleri
potansiyel riskler ile birlikte belirtilmesi. 

ı) İlgili kılavuzda yer alan İlaç Takip Sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getiril-
mesi.

(3) Ruhsat ya da başvuru sahibi bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak baş-
vuru yapmak, Kuruma sunduğu taahhütleri yerine getirmek ve Kuruma sunduğu bilgi ve bel-
gelerin doğruluğunu teyit etmek ile yükümlü olup bu bilgi ve belgelerin sonuçlarından doğacak
her türlü sorumluluğu kabul eder.

(4) Ruhsat ya da başvuru sahibi, ürünü ile ilgili olarak Kuruma sunduğu tüm belgelerin
asıllarını saklamakla ve talep edildiğinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(5) Özel tıbbi amaçlı gıdanın ruhsatlandırılmış olması ruhsat sahibinin hukuki ve cezai
yükümlülüğünü etkilemez.

(6) Kurum, güncel bilimsel gerekliliklere uygun olarak ruhsat düzenlenmiş ürünler için
de ilave bilgi ve belge talep edebilir. Ruhsat sahibi, Kurum tarafından talep edilen bilgi ve bel-
geleri belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(7) Ruhsat sahipleri, Kurum bilgi yönetim sistemine Kurumca belirlenen gerekliliklere
uygun olarak ürünlerin kayıtlarını yapmakla ve bu verilerin güncelliğini sağlamakla yükümlü-
dür.

Ruhsat devri
MADDE 25- (1) Kurum tarafından ruhsat düzenlenmiş bir ürünün ruhsat devri yapıla-

bilir. Ruhsat devir işlemleri için aşağıdaki belgeler Kuruma sunulur:
a) Mahkemece ruhsatın devredildiğine dair mahkeme ilamı, icra dairesince ruhsatın

cebri icra yoluyla satıldığına ilişkin karar veya devir sözleşmesine konu taraflara ait sicil tas-
diknamesi ile noter huzurunda düzenlenmiş ve aşağıdaki hususları içeren sözleşme: 

1) Ruhsat devir işlemine konu olan ürünün ismi, ruhsat tarihi ve sayısı.
2) Ruhsatı devredecek ve ruhsatı devralacak olan gerçek veya tüzel kişilerin isim ve

adresleri.
3) Kurum tarafından onaylanmış, tam ve güncellenmiş olan mevcut ürün dosyasının

eksiksiz bir biçimde devralan kişiye teslim edildiğine dair tutanak.
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b) Ruhsatı devralan kişinin, ruhsat sahibinden beklenen tüm sorumlulukları yerine ge-
tirme kapasitesine sahip olduğunu gösteren;

1) 9 uncu maddede ruhsat başvurusunda bulunabilecek kişiler için belirtilen meslek-
lerden birine mensup olduğunu gösteren diploma aslı veya noter onaylı sureti veya ilgili yük-
seköğretim kurumundan alınan mezuniyet belgesi.

2) Tüzel kişi olması durumunda, şirketin ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev ve un-
vanlarını belirten ticaret sicil gazetesi.

c) Ruhsatı devralan kişinin adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve KEP adresi ile bir-
likte, ürünün güncellenmiş ambalaj bilgilerinin birer örneği ve noter aracılığıyla yapılan de-
virlerde, söz konusu ürün için daha önce verilmiş olan ruhsatın aslı; güncellenmiş ambalaj su-
nulamadığı durumlarda ürüne ait ambalaj bilgileri ile ilgili, gerekli tüm değişiklik ve güncel-
lemelerin, ürünün ruhsat devir işlemleri tamamlandıktan sonra bu Yönetmelik ve ilgili kıla-
vuzlar doğrultusunda yapılacağına ve onay alınmadan satış izni başvurusu yapılmayacağına
ilişkin, devralan tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış taahhütname.

ç) Ürünün ithalatı durumunda, lisansör firma tarafından düzenlenmiş, ithalatı yapan
gerçek veya tüzel kişinin; söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatı, Türkiye’de ruhsat düzenlen-
mesi ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösteren belge.

d) Ürünün lisans altında üretilmesi durumunda, lisansör firma tarafından düzenlenmiş,
üretimi yapan gerçek veya tüzel kişinin; söz konusu ürünün Türkiye’de ruhsat düzenlenmesi,
üretimi ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu gösteren belge.

e) Türkiye’de imal edilecek özel tıbbi amaçlı gıdalarda başvuru sahibinin üretici olma-
ması durumunda, 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tıbbi
Amaçlı Diyet Gıdaların Üretim Yerleri Hakkında Tebliğde belirtilen şartlara sahip bir üretici
ile yaptığı fason üretim sözleşmesi ve taraflara ait sicil tasdiknamesi.

(2) Noter aracılığı ile yapılan devirlerde, birinci fıkrada sayılan belgelere ek olarak aşa-
ğıdaki hususlar geçerlidir:

a) Devralan firma tarafından hazırlanan, devir başvurusu sırasında ürünle ilgili herhangi
bir değişiklik yapılmadığına ilişkin taahhütnamenin sunulması gerekir.

b) Devir işleminin gerçekleşmesinin ardından, ürüne ilişkin olarak gerekli tüm deği-
şiklik ve güncellemelerin yapılacağına dair, devralan firma tarafından hazırlanmış bir taahhüt-
namenin eksiksiz olarak sunulması halinde, mevcut ürün dosyasına ilişkin olarak gerekli gün-
cellemeler ve varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik işlemler, ürünün ruhsat devir işlemleri
yapıldıktan sonra, ilgili kılavuzlar doğrultusunda yapılır ve onay alınmadan satış iznine baş-
vurulamaz.

c) Talep olması halinde; ruhsatı devreden ve devralan firmaların yazılı ve noter tasdikli
mutabakatı koşulu ile yeni ruhsatın düzenlendiği tarihten sonra altı ay süre ile eski barkodlu
ürünlerin üretilmesine ve sadece devralan firma tarafından piyasaya sunulmasına izin verilir.
Bu durumdaki ürünlerin üretim bildirimlerine ilişkin kontrol işlemleri İlaç Takip Sistemi üze-
rinden gerçekleştirilir. Bu ürünler, miatları doluncaya kadar piyasada bulunabilir.  İthal edilirken
devredilen ürünlerin devreden firma tarafından piyasaya arzı durdurulur. Yeni ruhsatın düzen-
lendiği tarihten sonra altı ay süre ile eski barkodlu ürünler devreden firma tarafından, ruhsatı
devreden ve devralan firmaların yazılı ve noter tasdikli mutabakatı koşulu ile ithal edilebilir.
Ancak bu ürünler devreden firma tarafından İlaç Takip Sistemine üretim bildirimi yapılması
ve ürünlerin İlaç Takip Sistemi üzerinden devralan firmaya devredilmesi koşulu ile piyasaya
arz edilebilir.

(3) Lisansör firmanın söz konusu ürünün Türkiye'de ruhsat düzenlenmesine, satışına
ve üretimine ilişkin yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi değiştirmesi durumunda, birinci
fıkrada sayılan belgelere ek olarak mevcut ruhsat sahibinin ruhsat aslını iade ettiğini bildiren
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yazısının sunulması; mevcut ruhsat sahibinin yetkisinin kalmadığını gösteren mahkeme kararı
sunulduğunda ise birinci fıkranın (a) bendi hariç ürüne ait ilgili kılavuzun ilgili bölümü ile bir-
likte bu maddedeki tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur. Ancak bu durumdaki ürü-
nün ülkemizde bir hastalık için tedaviye destek amaçlı tek beslenme seçeneği olması duru-
munda Kurum mahkeme kararını beklemeksizin ruhsata ilişkin devir başvurusunu kabul ede-
bilir ve sonuçlandırabilir. 

(4) Kurum, yapılan ruhsat devri başvurusunu otuz gün içinde değerlendirir. Bu sürenin
hesaplanmasında 14 üncü maddede belirtilen süre hesabına dâhil edilmeyecek hususlar uygu-
lanır.

(5) Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin veya sunulacağı tarih bilgisiyle
bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına ilişkin gerekli açıklamanın en geç otuz gün içinde Ku-
ruma sunulmaması durumunda devir başvurusu iptal edilir.

Ruhsat başvurusunun devri
MADDE 26- (1) Ruhsat başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişi başvurudan oluşan

haklarını 25 inci maddede belirtilen ilgili koşulları yerine getirmek suretiyle başka bir gerçek
veya tüzel kişiye devredebilir.

Satış izni alınması
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ruhsat düzenle-

nerek ilk kez piyasaya sunulacak özel tıbbi amaçlı gıda için satış izni alınması zorunludur.
(2) Kurum tarafından ruhsatlandırılarak ilk kez piyasaya sunulacak ürünler için ruhsat

sahibi; Kurumca depocuya satış fiyat başvurusu uygun bulunulan ürünler için depolama faali-
yetlerini gerçek kişi olarak kendisine veya tüzel kişiliğine ait tesislerde yapması durumunda
Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, bunun dışındaki durumlarda ise depolama yerine ait
Kurum tarafından düzenlenen belgenin yanı sıra taraflar arasında ürünün depolanmasına yö-
nelik olarak imzalanmış belgeyi ve taraflara ait sicil tasdiknamesini satış izni başvurusu ile bir-
likte Kuruma sunar.

(3) Kurum, satış izni için başvurulan ve Kurumca fiyatı onaylanan ürüne ilişkin ambalaj
örneğini, gerekli bilgiler açısından inceler.

(4) Özel tıbbi amaçlı gıdanın ruhsata esas ambalaj bilgilerinin veya özelliklerinin de-
ğişmesine yol açan işlemler için yeniden satış izni alınmasına gerek yoktur. Ancak üretim ye-
rinin yurt dışından ülkemize ya da ülkemizden yurt dışına transferi, ambalaj boyutu değişikliği,
ruhsat devir işlemleri sonrasında veya 21 inci maddenin beşinci fıkrası doğrultusunda ruhsatının
askıda olma durumu kaldırılan ürünler için piyasaya sunulmadan önce; ikinci fıkrada belirtilen
belgeler sunulmaksızın Kuruma başvurularak satış izni alınması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ambalaj Bilgileri, Dış Ambalaj ve İç Ambalaj 

Ambalaj bilgileri
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan özel tıbbi amaçlı gıdaların am-

balajının bulunması zorunludur. Ambalaj, bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerle birlikte
26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.

(2) Ambalaj bilgileri asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde sunulur:
a) “Özel Tıbbi Amaçlı Gıda” ifadesi.
b) Ürün adı ve net miktarı. 
c) Bileşenler listesi. 
ç) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin

Ek-1 listesinde yer alan alerji veya intoleransa neden olan belirli madde veya ürünleri.
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d) Beslenme bildirimi.
e) Seri numarası.
f) Son tüketim tarihi. 
g) “....................’nın diyet yönetimi içindir” ifadesinde boş bırakılan yere ürünün kul-

lanılması amaçlanan hastalık ya da sağlık sorunu ile ilgili ifade.
ğ) Formülasyonda besin ögelerinin artırılması, azaltılması, çıkarılması ya da modifiye

edilmesi durumunda, ürünü kullanımda özel hale getiren özelliklerini belirten ifade.   
h) Ürünün uygulama yolu.
ı) Ürünün hazırlanma şekli, kullanımı ve ambalajının açılmasından sonraki saklama

koşulları ile ilgili talimatları içerecek şekilde ürünün özel saklama şartlarını ve bu şartlarda
kullanımını. 

i) Ruhsat sahibinin adı ve adresi.
j) Ruhsat sahibinin ismi veya amblemi veya logosu, var ise lisansör firmanın ismi ve

amblemi veya logosu. 
k) Üretim yerinin adı ve adresi.
(3) Özel tıbbi amaçlı gıdanın takip edilebilirliğini sağlamak için karekod ve yanında

karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer almalıdır. Ambalajda seri numarası ve
son tüketim tarihi karekod yanında gözle okunabilir kodlar içinde yer almışsa dış ambalajın
başka bir yerinde ayrıca yazılmayabilir. Son tüketim tarihi ayrıca yazılacak ise karekod yanın-
daki gözle okunabilir bilgilerde yer alan tarih ile uyumlu şekilde belirtilir.

(4) Özel tıbbi amaçlı gıdaların beslenme bildirimlerine ilişkin özel gereklilikler şunlar-
dır:

a) Ürünlerin zorunlu beslenme bildirimleri ambalajın görüş alanındaki yüzeyinde yer
almalıdır. 

b) İlgili kılavuzda belirtilen ve ürünün içeriğinde yer alan vitamin ve minerallerin mik-
tarı verilmelidir. 

c) Ürünlerin beslenme bildiriminde beyan edilen enerji değerleri ve besin ögeleri mik-
tarları, ortalama değer olarak verilmelidir.

ç) Ürünün amacına uygun kullanımı için özellikle enerji değeri kcal veya kJ olarak be-
lirtilir. Protein, karbonhidrat, yağ ve diğer besin ögeleri ile onların bileşenlerinin miktarları
ister piyasaya arz edilecek şekilde tüketime hazır, isterse ambalaj bilgilerine göre hazırlanması
gereken ürün olsun, her 100 g veya 100 ml’sinde sayısal olarak beyan edilir.

d) Sıvı ürünler veya toz olup uygun dilüsyonla sıvı hale getirilecek ürünler için gerek-
tiğinde ürünün ozmolalitesi veya ozmolaritesi hakkında bilgi verilmelidir.

e) Ürün protein veya protein hidrolizatı içeriyorsa kaynağı ve yapısı ile ilgili bilgi ve-
rilmelidir.

f) Özel tıbbi amaçlı gıdaların enerji değeri ve besin ögesi miktarları, referans alım de-
ğerlerinin yüzdesi cinsinden ifade edilmez.

g) Ürünün içeriğinde bulunan besin ögelerinin bileşeni olan ögeler, beslenme bildiri-
minde yer alması durumunda, bu öge bileşeni olduğu ögenin ardından verilir.  Bu ögelerin bi-
leşeni olmayan bir öge bulunması durumunda ise bu ögeye ilişkin bilgi, bildirimde yer alan
son ögenin ardından verilir. 

ğ) Sodyum miktarına ilişkin bildirim, diğer mineraller ile birlikte bulunur ve tuz içeri-
ğine ilişkin bildirimin yanında şu şekilde tekrar edilebilir: “Tuz: X g (sodyum miktarı: Y mg).”

(5) Ambalaj bilgileri Türkçe olmalıdır. Ancak Türkçe’ye ilave olarak uluslararası kabul
görmüş diğer ülkelerin dilleri de kullanılabilir. Kullanılan diğer dillerdeki bilgilere göre farklı
bilgilerin Türkçe ambalajda yer alması durumunda, Kurum onayı alınmalıdır. Türkçe haricin-
deki dillerde ifade edilen bilgilerin uygunluğundan başvuru sahibi sorumludur.
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(6) Türkçe ambalaj bilgilerinin hazırlanamaması durumunda, ambalaj üzerine bu madde
hükümlerine göre düzenlenen Türkçe etiket yapıştırılır. Ürünlerin etiket bilgileri bu maddede
belirtilen şekliyle tüm bilgileri, yazılar silinmeyecek şekilde, kolayca görülebilecek ve açıkça
okunabilecek renk ve boyutta içermelidir. Bu bilgilere ilişkin yazılar ile zemin arasında belirgin
bir kontrast olması sağlanır. Bu bilgiler diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi
bir şekilde saklanmamalıdır. Etiket ambalaja sağlam bir şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

Dış ambalaj ve iç ambalaj
MADDE 29- (1) Başvurusu yapılan ürünün ambalajı dış ve iç ambalajdan oluşacak şe-

kilde ise dış ambalaj 28 inci maddede belirtilen hükümlere uygun olmalıdır. İç ambalaj ise as-
gari olarak 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (f), (g) ve (k) bentleri ve 31 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgileri içermelidir.

(2) Özel tıbbi amaçlı gıdanın iç ambalajı Türkçe olmalıdır. Ancak gerekçesi Kurum ta-
rafından uygun bulunan durumlarda ve dış ambalajın Türkçe olması koşuluyla iç ambalajın
Avrupa Birliği üye ülkelerinin resmî dillerinden birisi kullanılarak hazırlanması kabul edilebilir.

Semboller ve diğer bilgiler
MADDE 30- (1) Ambalaj, özendirici olmamak ve tanıtım mahiyeti taşımamak kaydıy-

la, 28 inci maddede belirtilen bilgileri açıklayan semboller ve resimli diyagramlar ile kullanı-
cılar için yararlı olan bilgileri içerebilir ancak tıbbi yardım almaksızın kullanılabileceğini dü-
şündürecek ifade ya da şekil ile ürünlerin sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak
şekilde yanıltıcı hiçbir metin, resim, görsel ve benzeri unsur içermemelidir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen semboller, resimli diyagramlar ve bilgilere dair ayrıntılı
hususlar ilgili kılavuz ile düzenlenir.

Özel kullanıma ilişkin uyarılar
MADDE 31- (1) Ürünün ambalaj bilgilerinde aşağıda belirtilen özel kullanıma ilişkin

uyarılar bulunur:
a) Ürünün tıbbi gözetim altında kullanılması gerektiğini belirten ifade.  
b) Ürünün tek başına beslenme kaynağı olarak kullanımının uygun olup olmadığını be-

lirten ifade.  
c) Ürünün özel bir yaş grubuna yönelik olarak üretilmesi durumunda, bu durumu be-

lirten ifade.
ç) Gerekli olduğu durumlarda; ürünün kullanılması amaçlanan durumlar dışında tüke-

tilmesi durumunda sağlık sorununa neden olacağına dair ifade.
d) Gerekli olduğu durumlarda; ürünle etkileşime girebilecek ilaçlarla birlikte kullanı-

mına ilişkin uyarı.
e) Parenteral kullanıma uygun olmadığını gösteren ifade.  
Beslenme ve sağlık beyanları 
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan özel tıbbi amaçlı gıdalarda bes-

lenme ve sağlık beyanları kullanılamaz. 
(2) Özel tıbbi amaçlı gıdaların uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla özel işlem,

formülasyon ve bileşenine ilişkin sunulan bilgiler ile kullanım amacı açısından önemli özel-
likleri ve niteliklerine ilişkin bilgiler sağlık beyanı ve beslenme beyanı olarak değerlendirilmez. 

Bebeklerin beslenme gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş özel tıbbi amaçlı
gıdaların ambalaj bilgilerine ilişkin ilave gereklilikler

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve bebeklerin beslenme gerek-
sinimlerini karşılamak için geliştirilmiş özel tıbbi amaçlı gıdaların ambalaj bilgilerine ilişkin
bu bölümde yer alan hükümlere ilaveten aşağıda yer alan gereklilikler de sağlanmalıdır:

a) Tüm zorunlu bilgiler tüketicilerin anlayacağı şekilde açık ve net olmalıdır.
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b) Ambalaj bilgilerinde 30 uncu maddede belirtilen gerekliliklerin yanı sıra ürünün kul-
lanımını özendiren özellikle bebek resimleri, her türlü fotoğraf, şekil ve resim dâhil hiçbir unsur
bulunamaz. Bu kısıtlamalar ürünün ambalaj bilgileri ve sunum şekli için de geçerlidir. Ancak,
ürünün kolayca tanınmasını sağlayan ve hazırlama şeklini gösteren şematik çizimler ambalaj
bilgilerinde yer alabilir. 

c) Ürünlerin ambalajı, sunumu ve tanıtımında kullanılan metinler, görseller ve renkler
yönünden, tüketicinin bu ürünleri bebek formüllerinden ve devam formüllerinden kolaylıkla
ayırt edilebilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tanıtım faaliyetleri
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tanıtımı 3/7/2015 tarihli ve

29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hak-
kında Yönetmeliğe tabidir.

Kılavuzlar
MADDE 35- (1) Kurum tarafından bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kılavuzlar

hazırlanır ve Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanır.
Gizlilik
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlere ruhsat almak üzere baş-

vuru sahibi tarafından Kuruma sunulan bilgiler gizlidir. Bu gizlilik ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında Kurum tarafından korunur.

Geri çekme
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden geri çekmenin söz konusu

olduğu ürünlerde yapılacak toplatma ve geri çekme işlemleri için 19/11/2015 tarihli ve 29537
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 38- (1) Ambalaj, hijyen kriterleri, katkı maddeleri, aroma vericiler ve bula-

şanlar, mikrobiyolojik kriterler, numune alma ve analiz metotları gibi özel tıbbi amaçlı gıdalar
ile ilgili bu Yönetmelikte ve yayımlanacak kılavuzlarda hüküm bulunmayan hususlarda Türk
Gıda Kodeksi ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

Halihazırda izinli ürünlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında olan ve bu Yönetmeliğin yü-

rürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından onaylanarak ithal veya imal izni düzenlenmiş
ve bu şekilde piyasaya arz edilmiş ürünler için en geç 31/12/2025 tarihine kadar bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak, Kurumca istenen belgeler ile ruhsat müracaatında bulunulur. Bu
süre içerisinde ürünlerin mevcut izinler ile piyasaya arz edilmesi 7 nci maddeye aykırılık oluş-
turmaz.  Ruhsat başvuru tarihinden itibaren bir yıl içinde ruhsat düzenlenmesi zorunludur. Bu
bir yıllık süre zarfında ruhsat düzenlenmeyen ürünlerin izinleri geçersiz sayılır.

Mevcut başvuruların durumu
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma ilk

defa ithal veya imal izni başvurusunda bulunulan ürünlere ilişkin başvurular; başvuru sahibi
tarafından aksi talep edilmedikçe, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte
olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir. 

Yürürlük
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 19/4/2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent
ve Marka Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,”

“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hi-
yerarşi içindeki görevleri,”

“l) YDS/e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı
dil bilgisi seviye tespit sınavını/elektronik yabancı dil sınavını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) nu-
maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Koruma ve Gü-
venlik Görevlisi,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak
üzere Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) nu-
maralı alt bendi ile (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fık-
ranın (d) bendinde yer alan “santral memuru, sekreter,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Avukat, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı, uzman, mühendis, istatistikçi, müter-
cim, çözümleyici ve programcı kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az iki yıl; şef ve kütüp-
haneci kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az dört yıl; bilgisayar işletmeni, tekniker, memur
ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,”

“2) En az üç yıl hizmetli kadrosunda çalışmış olmak,”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“2) Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden YDS/e-YDS’den en az (B)
düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip
olmak,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının per-

soneli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12- (1) Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulünde yapılır ve konu başlıkları

sınav duyurusunda belirtilir.
(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından
birine yaptırılabilir. 

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına
veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Kurumda veya öğ-
renim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aran-
maz.

(4) Yazılı sınavların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim
Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması halinde, sınavın yürütül-
mesine ve sınava ilişkin hususlara, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında
yapılan protokolde yer verilir. 

(5) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.
“Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 12/A- (1) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşeb-

büs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde
bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları ge-
çersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca,
bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde
ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19- (1) Sınavlarda başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri

özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise dava açma süresinden az ol-
mamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi
Başkanlığınca saklanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yü-

rütür. 
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı

GENELGE

2023/3

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/3) 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel

Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyanna-

mesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere

Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr)

yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet

(www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat:

2023/21) çerçevesinde yapılır. 
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(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge

İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi”

ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise

bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve

belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından

elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır. 

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli

belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44

nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sa-

hibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-

gesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta ad-

resine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı ta-

rafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru

sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye

kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1- 12/2/2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madeni

Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “ve madeni yağ üreticileri bu formları lisans başvurusunda Kuruma ibraz

etmek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürü-

tür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE 

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/3)

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Def-

terlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlen-

mesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “üçbinaltıyüz Türk Lirası”

ibareleri “altıbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “üçbin Türk Lirası” ibare-

leri “altıbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

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

rütür.

—— • ——
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KURUL KARARLARI

28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173



Sayfa : 174                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 177



Sayfa : 178                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Sayfa : 184                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 185



Sayfa : 186                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 189



Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE                                 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1082 

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

 
 1108 

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

 
 1205 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 

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

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

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

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

İşin Adı 
Tahmini 

Bedeli TL 
Geçici 

Teminatı TL 
İhale Gün ve 

Saati 
Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesi, 
Çeşmeli Mahallesi Hudutları Dahilinde 
Bulunan Toplam 80.025,00 m² 
yüzölçümlü 151 Ada 15 Parsel sayılı 
taşınmaz içerisinde, Karayolları Genel 
Müdürlüğüne ait 78.643,62 m²'lik 
Hissenin satışı 

17.301.596,40 519.047,89 
15.02.2023 
Çarşamba 

Saat: 10:00 

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

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

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

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

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 
mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 
şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 
belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 
ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir.) 

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

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

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

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 
     Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 
     34408 - Kağıthane/İSTANBUL 
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70 
Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr 
İlan olunur. 1134/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Orman Genel Müdürlüğü Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden: 
16.01.2023 tarihli ve 32075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Dayanıklı Peyzaj 

Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında Mevcut Durum Araştırması için Anket Hizmeti Alımı 
İşi İhalesi, İhale dokümanında yapılacak değişiklik nedeni ile daha ileri bir tarihte yayınlanmak 
suretiyle iptal edilmiştir. 

Kamuoyuna Duyurulur. 
 1195/1-1 
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KİMYASAL MADDE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarları ile Atıksu Arıtım Tesisi Laboratuvarları için 

Kimyasal Madde Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İKN  : 2023/89075 
1-İdarenin 
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 312 458 55 00  
     Faks : 0 312 458 58 00- 458 58 01 
  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 85 kalem muhtelif cins ve miktarda, Kalite ve İşletme 

Kontrol Laboratuvarları ile Atıksu Arıtım Tesisi 
Laboratuvarları için Kimyasal Madde 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 
ANKARA 

c) Teslim tarihi : Malzemeler Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 
başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim 
günü içinde tek partide teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 09/02/2023 Perşembe günü, saat 14.00 
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 
ihale dokümanı, KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 09/02/2023 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    1137/1-1 
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KALİBRASYON TÜPÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
KALİBRASYON TÜPÜ alımı 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 47 88 - 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 : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2322002 
b) İKN : 2023 / 84191 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Kalibrasyon tüpü temini- 3 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/Zonguldak 

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

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 20 takvim günüdür. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 15/02/2023 Çarşamba günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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.  Firmalar, teklifleri ile birlikte tüp üreticisi firmaya ait TÜRKAK onaylı TS EN ISO 

9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ilgili tüpler için TS EN ISO 9809-1:2019 veya EN 
ISO 9809-1:2010 ve AT Tip İnceleme Sertifikası (TPED-2010/35/AT Taşınabilir Basınçlı Kaplar 
Direktifi'ne göre) vereceklerdir. Ayrıca ADR: 2017, "Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması" ve Üretim Uygunluk Beyanı (IS) vereceklerdir.  

6.2.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve 
ADR kapsamındaki basınçlı tüplerin test ve muayeneleri için Türk Loydu veya TSE’den alınmış 
sertifikalarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

6.3.  Firmalar dolum yapılacak gazın özellikleri hakkında Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
(MSDS) vereceklerdir.  

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

8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 1150/1-1 
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MÜBADELE İHALE İLANI 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 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 hurda durumda bulunan 7 kalem muhtelif 
malzeme. 
1- İdarenin; 
a) Adı Emniyet Genel Müdürlüğü 

b) Adresi 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 4 Nolu Satınalma Şube 
Müdürlüğü Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 
Çankaya/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası 0 312 462 39 63 – 428 81 17 
d) Elektronik posta adresi --- 

2- Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı 

35 adet Detroit Diesel marka 6 silindirli motor, 10 adet 
Cummins marka 6 silindirli motor, 6 adet Cummins marka 8 
silindirli motor, 21 adet Ruggerini marka 3 silindirli su motoru, 
6 adet Ruggerini marka 2 silindirli su motoru, 22 adet muhtelif 
halatlı kurtarıcı vinç ve 35 adet muhtelif kabin kapağı ve kabin 
içi plastik aksama ait malzeme 

Durumu ve özellikleri 
(mübadelesi yapılacak malın 
cinsi, miktarı ve faal olup 
olmadığı) 

Mübadelesi yapılacak Hurda durumundaki malzeme ile ilgili 
bilgiler mübadele şartnamesinde ve/veya idarede görülebilir. 

3- Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı 
1- Destek Hizmetleri Daire Bşk. İhale Salonunun Modernizasyonuna 
İlişkin İhtiyaçlar. 
2- 56 kutu (2016 Adet) Kraf Marka Dar Evrak Klasörü. 

Durumu ve özellikleri Kullanılmamış ve yenileme görmemiş olacaktır. 

4- Pey cinsi ve miktarı 
2 adet Bridgestone 215/55/17 Kışlık Oto Lastiği ile artırım 
yapılacak olup, 1 (bir) pey miktarı 2 adet 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 mal ve malzemelerin teslim işlemlerini tamamlayacaktır. 
Teslim edilen mal ve malzemelerin kesin kabul işlemleri 
malzemelerin tamamının teslim edilmesi halinde yapılacaktır. 
Yüklenici, ihale salonunun modernizasyonu işi ve ilgili 
malzemelerin teslim ve montajını Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığının Ayrıncı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 O 
Blok 2. Kat ihale salonuna, diğer malzemeleri Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Taşıt Bakım Onarım Şube 
Müdürlüğünün Çamlıca yerleşkesine yapacaktır. 

 



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

6- İdare tarafından verilecek 
malın/malların teslim alma 
yeri 

Mübadele karşılığı verilecek 7 kalem malzemenin bulunduğu 
yerden yüklenici tarafından alınmak suretiyle idareye teslim 
edeceği mal ve malzemelerin; Mal Alımları Denetim, Muayene 
ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda yapılacak muayenesi sonucunda uygun 
bulunması ve bu durumun kendisine tebligatına müteakip, 20 
(yirmi) iş günü içerisinde idarece verilecek mal ve malzemeleri 
Çamlıca Mahallesi 137. Sokak No:7/B Yenimahalle/Ankara 
adresinde faaliyetlerini yürüten Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Taşıt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü adresinden 
teslim alınıp götürülmesi zorunludur. 

7- Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer 
Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
İhale Salonu O Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 
06690 Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati 09.02.2023 günü saat 14:00 
8- Değer tespit komisyonu 
tarafından belirlenen tahmini 
bedel 

1.428.750,00 TL (Birmilyondörtyüzyirmisekizbinyediyüzelli 
Türk Lirası) 

9- İdare tarafından alınacak 
malın/malların tahmini bedeli 

1.480.404,79 TL (Birmilyondörtyüzseksenbindörtyüzdört Türk 
Lirası Yetmişdokuz Kuruş) 

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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) 45.000,00-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 Ayrancı Mah. Dikmen 
Cad. No:11 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık 
Müdürlüğü Hesabına (TR88 0000 1001 0000 0350 1540 39) IBAN numarasına yatırıldığını 
gösteren makbuzlar, Saymanlıktan alındıya çevrilerek alındı belgesi ihale dosyasında 
sunulacaktır. 
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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 Emniyet Genel 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 4 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü O Blok 2. Kat 
Oda No:6 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına (TR88 0000 1001 0000 0350 
1540 39) IBAN numarasına 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası) yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
Saymanlıktan alındıya çevrilerek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

13- Teklifler, 09.02.2023 günü saat 14:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı 4 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü O Blok 2. Kat Oda No:6 Ayrancı 
Mah. Dikmen Cad. No:11 06690 Çankaya/ANKARA adresine 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 

09:30 ile 16:30 saatleri arasında mübadelesi yapılacak olan malzemeler 0312 462 36 86 nolu 
telefondan Polis Memuru Yavuz ÜNVER ve Polis Memuru Hüseyin VAROL ile irtibata 
geçilerek Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Çamlıca Mahallesi 137. Sokak No:7/B 
Yenimahalle/Ankara adresinde faaliyetlerini yürüten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Taşıt 
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde görülebilecektir. 

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

19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 1219/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çanakkale İl Özel İdaresinden: 
1- Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, 

geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz, Barbaros Mahallesi,  Atatürk Caddesi No: 215 
adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 sayılı Kanunun 
36. maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır. 

İhale Tarihi İhale 
Saati Vasfı Muhammen Bedeli Geçici 

Teminatı 

09.02.2023 13:30 

Çanakkale İli, Cevatpaşa 
Mahallesi, 32 ada, 15 
parselde, 230,72 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 6/8 
hisseye düşen, 173,04 m² 
arsa. (İmar Durum Belgesi 
Şartname Ekindedir.) 

36.000.000,00.-TL 1.080.000,00.-TL 

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 
215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
- Gerçek kişilerde T.C vatandaşı olmak; 
a) İç Zarfa konacak belgeler 
1. Teklif Mektubu 
b) Dış zarfa konacak belgeler 
1. İç zarf 
2. Vekâleten katılacaklarda noter onaylı vekâletname, 
3. İkametgâh belgesi 
4. Nüfus kayıt örneği 
5. Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki, Çanakkale İl 

Özel İdaresine ait; TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 İBAN hesabına yatırılacak nakit, hazine 
bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici 
teminat olarak kabul edilir.) 

6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
- Tüzelkişilerde; 
a) İç Zarfa konacak belgeler 
1. Teklif Mektubu 
b) Dış Zarfa konacak belgeler 
1. İç Zarf 
2. Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 
3. 2022 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 
4. Noter onaylı imza sirküleri 
5. Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki, Çanakkale İl Özel 

İdaresine ait; TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 İBAN hesabına yatırılacak nakit, hazine 
bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici 
teminat olarak kabul edilir.) 

6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir.) 
4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. 
5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 1124/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli İpekyolu İlçesi 

Şerefiye Mahallesi Ada 327, Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 
37’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır. 

• Taşınmazın Muhammen bedeli: 83.392.857,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç) 
• Geçici teminat miktarı 2.501,785,00 TL olarak belirlenmiştir. 
Taşınmazımızın satışı 09.02.2023 Perşembe günü saat 10: 00’da 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden 
alınabilir. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR  
1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
2- Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. 
3- Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. 
4- Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi. 
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi.  

6- Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin 
edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka 
Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  
9- Şartname bedeli ve ekleri 500,00 TL ücret mukabilinde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı adına Halk Bankası AŞ. Van Merkez Şubesi TR40 0001 2009 3390 
0005 0001 76 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları 
belirtilerek yatırılır. Şartname İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob görülebilir. 

10- İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ilk taksit peşin olmak üzere 
3 taksit halinde yasal faizi ile ödeme yapılır.  

11- Satış bedeli üzerinden KDV, sözleşme - karar pulu damda vergisi ve tapudan kaynaklı 
masraflar ayrıca tahsil edilecektir. 

12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu 
ihaleye katılamazlar. 

13- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur. 
 1165/1-1 
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İSTANBUL ŞEHİRLERARASI VE ULUSLARARASI YOLCU VE OTOBÜS 
TERMİNALİNİN TİCARİ ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan İstanbul 

Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi 
işi ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 712 
2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve 

tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve 
Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminalinin ticari 
alanlarının (brüt 29.722 m² yazıhaneler, brüt 15.878,25 m² 
çarşıda yer alan ticari alanlar, brüt 5.432,50 m² 
kulelerdeki ticari alanlar) işletmeye verilmesi işi. (Nev’i, 
miktarı ve özellikleri şartname eki krokide 
belirtilmiştir.) 

3) İşletme Süresi : 3 Yıl 
4) Muhammen Bedel : 5.332.392.-TL + KDV/AY (191.966.112.-TL + KDV/3 YIL) 
5) Geçici Teminat : 5.758.983,36 TL 
6) Yeterlik İçin Son Başvuru  
 Tarih ve Saati : 13 Şubat 2023 Saat: 15:00 
7) İhale Tarihi ve Saati : 15 Şubat 2023 Saat: 11:00  
Son teklif verme tarih ve saati : 15 Şubat 2023 Saat: 11:00 
8) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu 
     Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane - Fatih/İstanbul 
9) Yeterlik Başvurusunun  
 Yapılacağı Yer : Emlak Şube Müdürlüğü 
     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 
Bakırköy - İstanbul 

10) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale Şartnamesinin Görülebileceği veya  
 Satın Alınabileceği Yer : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü Osmaniye Mah. 
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/ 
İSTANBUL adresinden satın alınabilir ya da aynı yerde 
ücretsiz görülebilir.  

     Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 
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12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum 
olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu 
belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

b) İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden 
belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya 
konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı işbu belgeyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir.) 

c) Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; 
Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz 
etmeleri gerekmektedir.) 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) SGK’ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, (Ortak girişim 
ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel 
kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

f) Bina ve tesis yönetimi hizmetleri kapsamında; 
1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, 
2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, 
3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesi 
4. ISO 22301 İş Süreklilik Yönetim Sistemi belgesi 
5. ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi 
(Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya 

konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.) 
g) İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) olduğuna dair 

yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 
birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

h) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait en az 800.000.000 TL ciro elde ettiğini yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış 
evraklarla tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak 
girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir.) 

i) Belediyeye kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu 
bulunmadığına ilişkin “borcu yoktur” belgesi (İşbu belge; İdare, Belediye Gelirler Şube 
Müdürlüğü, Belediye Mesken Şube Müdürlüğünden temin edilecek olup ortak girişim ve/veya 
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konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her 
birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

j) Belediye veya istekli tarafından kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis 

bedeli borcuna ilişkin tahsil ve tahliye davası açılmadığını belirtir Belediye Hukuk 

Müşavirliğinden temin edilecek belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; 

Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz 

etmeleri gerekmektedir.) 

k) Yönetim kurul üyelerinin sabıka kayıtlarının olmadığına dair belge, (Ortak girişim 

ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel 

kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

l) İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu. (İhaleye Ortak girişim olarak 

katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

m) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya 

konsorsiyum beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak 

girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

n) İhale ilan tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde aşağıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde toplam 80.000.000 TL (Seksen Milyon Türk Lirası) tutarında iş 

deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla 

sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim 

olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Kamuda 

gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, 

özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 

düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

o) İstekliler en az 500 adet ticari alandan oluşan bir kompleksi ihale ilan tarihinden önce 

en az 3 (üç) yıl işlettiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış 

belgeler sunacaklardır. 

12.2.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf, 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş geçici teminat, 

c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum 

olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu 

belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.) 
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d) Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; 
Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz 
etmeleri gerekmektedir.) 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi, (İsteklilerin ortak girişim ve/veya 
konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale 
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları 
idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla 
imzalarlar.) 

g) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul adresine, 13 Şubat 2023 
saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden 
önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan 
isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak 
kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 15 Şubat 2023 saat: 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) 
sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 15 Şubat 2023        
Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 1142/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından: 
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 975/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Şehitkamil İlçesi, Şehirgösteren Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel 

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

tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

İlçe Mahalle Ada Parsel Alan İmar Planı 
m² Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Şehitkamil Şehirgösteren 8635 1 6.108,34 m2 
Konut (E:1.50 

Yençok: 7 kat) 

10.000,00  

TL 

61.083.400,00  

TL 

1.833.000,00 

TL 

Şehitkamil Şehirgösteren 8634 4 5.462,77 m2 
Konut (E:1.50 

Yençok: 7 kat) 

10.000,00  

TL 

54.627.700,00  

TL 

1.639.000,00 

TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

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

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

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

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

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

konulacaktır.  

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

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

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

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

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

teminat mektubu da sunabilirler.  

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 15.02.2023 Çarşamba günü, saat 15.00’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 15.02.2023 Çarşamba günü, saat 12.00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 

süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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6- İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

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

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

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

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

reddedilecektir. 

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

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

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

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

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

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

bildirmesi,  

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

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

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

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

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

f) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

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

teminat mektubu, 

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

-C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

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

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

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 1059/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Şehitkamil İlçesi, Şehirgösteren Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel 

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

tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

İlçe Mahalle Ada Parsel Alan İmar Planı 
m² Rayiç 

Bedeli 
Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

Şehitkamil Şehirgösteren 8634 2 
5.480,21 

m² 

Konut (E:1.50 
Yençok: 7 

kat) 
9.000,00 TL 

49.321.890,00  
TL 

1.480.000,00  
TL 

Şehitkamil Şehirgösteren 8634 5 
5.480,80 

m² 

Konut (E:1.50 
Yençok: 7 

kat) 
9.500,00 TL 

52.067.600,00  
TL 

1.563.000,00  
TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

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

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

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

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

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

konulacaktır.  

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

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

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

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

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

teminat mektubu da sunabilirler.  

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 15.00 ‘da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 

süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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6- İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

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

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

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

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

reddedilecektir. 

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

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

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

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

Müdürlüğü’nden veya e-Devletten temin edilecek), 

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

bildirmesi,  

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

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

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

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

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

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

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

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

teminat mektubu, 

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

- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

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

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

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 1060/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü İskilip Orman İşletme Müdürlüğünden: 

 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087 

 



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2023 – Sayı : 32087 

 



28 Ocak 2023 – Sayı : 32087 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 
    993/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 1258/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1193/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1220/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1212/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1213/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1194/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1208/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1229/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1230/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1232/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1233/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1234/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1235/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1236/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1237/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1238/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1239/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1240/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1241/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1242/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sinop Orman 

İşletme Müdürlüğünce, Açık Artırmalı Dikili Ağaç ihalesinde Özatalar Kerestecilik İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin satın almış olduğu dikili satış bölmesinde damgasız ve 

usulsüz kesim yapıldığı tespit edilmiş ve bu gerekçeye dayanarak Bakanlık Makamından alınan 

18.08.2022 tarih ve 5287566 sayılı Olur ile adı geçen firma; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

84. maddesi ve aynı kanunun 90. maddesi uyarınca Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul 

ve Esasları hakkındaki 312 sayılı Tebliğin 4.12.2 maddesinde ''Damgasız ve usulsüz ağaç 

kesildiği takdirde 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Damgasız ve 

usulsüz kesim yapanlara, Bakanlık tarafından bir yıla kadar Kurum ihalelerine katılmaktan 

yasaklama kararı verilir.'' hükmü gereği adı geçen firma 1 yıl süre ile kurum ihalelerinden 

yasaklandığı hususu 20.08.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Sonrasında İlgili Daire Başkanlığı tarafından; yasaklama konusunun damgasız ve usulsüz 

kesim yapmakla ilgili olmadığı, oduna dayalı orman ürünü satışı ile ilgili olduğu anlaşılmış olup, 

Bakanlık Makamından alınan 18.10.2022 tarih ve 5857438 sayılı düzeltme oluru ile yasaklanma 

gerekçesinin oduna dayalı orman ürünü satışı ihalesinde 19 adet partinin satışını süresi içerisinde 

yapmadığından bahisle "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi ve aynı kanunun 90. 

maddesi uyarınca Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları hakkındaki 312 sayılı 

Tebliğin 4.12.2. maddesinde “Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre şartname veya sözleşme 

yapmayan müşteriler ile şartname veya sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve 

mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmeyen müşteriler hakkında bu fiil ve davranışların bir takvim yılı içerisinde Genel Müdürlük 

bazında beş kez tekerrür etmesi halinde Bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan 

yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazetede ilan ettirilir ve ilgililerin siciline işlenir.” 

hükmü olarak düzeltilmiş idi. 

Şimdi ise Özatalar Kerestecilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

Bakanlığımız aleyhine Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2022/1910 Esasında açılan 

davada mahkeme 03.01.2023 tarihli teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına Bölge 

İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere  karar verilmiştir. 

Anılan yargı kararının uygulanması ile ilgili Özatalar Kerestecilik İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’ne verilen 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararının 

kaldırılması talebiyle Bakanlık Makamından alınan 26.01.2023 tarih ve 6989325 sayılı olur ile 

yasaklama kararı kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 1243/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Gülnar Orman İşletme 

Müdürlüğünce, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü 5+635 Km B tipi tali yeni orman yolu 

yapım işi (746 ve 48 kodlu yol) 1. Kısım: 3+301 Km. Pembecik Şefliği 746 Kodlu Yelligedik 

Mah. Ardıçtaşı A,B tipi yeni tali Orman yolu yapımı işi İKN2021/732201 Murat YILDIZ'a ihale 

edilmiş ancak;  yüklenici taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesine gereğince Bakanlık Makamının 01.06.2022 tarih ve 

4519537 sayılı Olur'ları ile adı geçen firma 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşların 

ihalelerinden yasaklanmış ve karar 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır. 

Şimdi ise; Murat YILDIZ tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2022/1693 Esasına 

açılan davaya ait Mahkeme'nin 23.12.2022 tarihli ve 2022/2907 K. sayılı dava konusu işlemin 

iptaline karar verildiği bildirilmiştir. 

Anılan yargı kararının uygulanması ile ilgili ilgili Murat YILDIZ'a verilen 1 (Bir) yıl süre 

ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararının kaldırılması talebiyle Bakanlık Makamından alınan 

26.01.2023 tarih ve 7076951 sayılı olur ile yasaklama kararı kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 1231/1-1 

—— • —— 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 1209/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    1104/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 30. İcra Müdürlüğünün 2009/178 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. 

    1115/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/115 Esas sayılı dosyası ile birleşen Mersin 

1. Asliye Ticaret  Mahkemesinin 2021/347 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından 
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 
işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    1116/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 24. İcra Müdürlüğünün 2007/12003 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 

    1117/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 30. İcra Müdürlüğünün 2009/7353 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. 

    1118/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2011/25086 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. 

    1119/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 23. İdare Mahkemesinin 2022/1710 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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. 

    1101/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Baştüzel Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER : Şengül BAŞTÜZEL, Ömer BAŞTÜZEL, Belgin MAMUR, Ahmet 

Nejat AĞACIKOĞLU, Ümit GÖKUÇ 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/01/2023 tarihinde kesinleşen, 03/01/2023 
tarihli ve E:2022/343, K:2023/1 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve değerlerine uygun çağdaş eğitim 
çalışmalarını desteklemek, imkanları yetersiz öğrencilere ve okullara araç-gereç, derslik gibi 
ihtiyaçlarının sağlanması için maddi yardımda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe (Lodumlu) Mahallesi, 
29663 ada 1 parselde yer alan; A Blok/ 8 Kat / 16 nolu taşınmaz, A Blok/ 12 Kat / 24 nolu 
taşınmaz, A Blok/ 24 Kat / 49 nolu taşınmaz, A Blok/ 30 Kat / 60 nolu taşınmaz, D Blok/ 4 Kat / 
20 nolu taşınmaz, D Blok/ 4 Kat / 23 nolu taşınmaz, E Blok/ 3 Kat / 17 nolu taşınmaz, E Blok/ 5 
Kat / 37 nolu taşınmaz, 29664 ada 1 parselde yer alan; A Blok/ 10 Kat / 20 nolu taşınmaz, A 
Blok/ 16 Kat / 33 nolu taşınmaz, C Blok/ 2 Kat / 12 nolu taşınmaz, C Blok/ 4 Kat / 33 nolu 
taşınmaz, C Blok/ 5 Kat / 36 nolu taşınmaz, D Blok/ 4 Kat / 27 nolu taşınmaz, D Blok/ 5 Kat / 41 
nolu taşınmaz, 28511 ada 2 parselde yer alan; 6. Kat / 10 nolu ofis nitelikli taşınmaz ve 90.000 TL 
(DoksanBinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Şengül BAŞTÜZEL, Ahmet Nejat AĞACIKOĞLU, Ümit 
GÖKUÇ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 
bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların ½ si Türk 
Eğitim Vakfına ve ½ si Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1103/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Demokrasi ve Birlik Vakfı (DEM-BİR VAK) 
VAKFEDENLER: Mehmet METİNER 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Şile Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.01.2023 tarihinde kesinleşen, 06.01.2023 tarihli ve 
E:2022/437, K:2023/6 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Her düzeyde eğitim, öğretim, din, bilim, teknoloji, kültür, sanat, 
turizm, spor ve sağlık konularında kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler ve 
sosyal yardımlar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (DoksanBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Mehmet METİNER, Cemal KAYA, Ebubekir ELMALI 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1148/1-1 
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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

KANUN
7434 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 118)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 119)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Hazinenin Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine İştirak Etmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6772)
–– Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6773)
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel

Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6774)

–– Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776)
–– Çorum İlinde Yapılacak Olan Küresel Barut Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin

Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6777)
–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve

3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin
Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
6778)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58)

YÖNETMELİKLER
–– Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik
–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Türk Patent ve Marka Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile İlgili 2023/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3)
–– Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin

Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3)
–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2023 Tarihli ve 11561, 11562, 11563, 11564, 11565, 11566 Sayılı

Kararları
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26 /01/2023 Tarihli ve 11591, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600,

11601, 11602, 11603, 11607 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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