
Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İçindekiler 206. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Şubat 2023
CUMA

Sayı : 32093



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/60

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/61

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2   RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/62

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/63

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3 Şubat 2023 – Sayı : 32093                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/64

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/65

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 4   RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/66

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/67

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Şubat 2023 – Sayı : 32093



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/68

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/69

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3 Şubat 2023 – Sayı : 32093                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/70

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/71

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Şubat 2023 – Sayı : 32093



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/72

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3 Şubat 2023 – Sayı : 32093                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/73

2 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   3 Şubat 2023 – Sayı : 32093



YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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

racatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “7.128” ibareleri “7.677”

şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “4.706” ibareleri

“5.068” şeklinde ve birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “2.354” ibaresi “2.535” şeklinde

değiştirilmiştir. 

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

yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik

Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” şeklinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şe-

hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” şeklinde, “Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdür-

lüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Ge-

nel Müdürlüğü” ibaresi “Denizcilik Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer

alan “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma ve Güvenlik

Genel Müdürlüğü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli

Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının

(d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin üçün-

cü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya  aşağıdaki (ç) bendi ek-

lenmiştir.

“ğ) Tehlikeli madde yüklü vagonların bağlanması/çözülmesi şeklinde yapılacak ma-

nevralar, “TS EN 12464-2 Işık ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması - Bölüm 2:

Açık Çalışma Alanları” standardının “Demiryolları ve Tramvaylar” tablosunda belirtilen ay-

dınlatma koşulları esas alınarak gerekli aydınlatma ile birlikte güvenlik ve emniyetin sağlandığı

yerlerde yapılacaktır.

h) Can, mal ve çevre güvenliğini tehdit eden bir olay, kaza, trende seyre engel olan bir

arıza, tren güzergâhında seyre engel olan bir durum oluşması veya bu Yönetmeliğin 24 üncü

maddesi kapsamında hazırlanan Acil Eylem Planlarında belirtilen bir durumun meydana

gelmesi halinde, gerekli aydınlatma olmayan yerlerde yapılacak zorunlu manevralar, en fazla

5 km/h hızla yapılacak ve demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecisi tarafından

gerekli güvenlik ve emniyet önlemi alınacaktır.” 

“c) Trende tehlikeli madde yüklü vagonlarla lokomotif arasına en az bir emniyet vagonu

bağlanacak ve tren dizisinin sonunda tehlikeli madde yüklü vagon bulunmayacaktır.”

“ç) Taşınan tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gerekli olduğu durumlarda, vagonlar

veya taşıma birimleri (büyük konteyner, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK veya karayolu

taşıtı) arasında RID Bölüm 7.5.3’te belirtildiği şekilde koruyucu mesafe bulunacaktır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 

RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin istenen et-

kililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma iş-
lemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere
ilişkin uygulamaları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, endüstriyel olarak hazırlanmış veya endüstriyel proses

içeren bir yöntemle üretilmiş olan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile bunlar için ruhsat baş-
vurusunda bulunan veya ruhsat verilmiş olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

(2) İçerdiği bitkisel drog veya bitkisel preparatın sağladığı endikasyona yardımcı olması
şartıyla, güvenliliği kanıtlanmış vitamin ve mineralleri içeren geleneksel bitkisel tıbbi ürünler
ile bitkisel kaynaklı, geleneksel kullanıma uyumlu tıbbi bitki çayları ve aromaterapide kulla-
nılan beşeri tıbbi ürünler bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu Yönetmelik; 
a) Sadece bir hasta için reçeteye göre eczanede hazırlanan ve majistral olarak adlandı-

rılan her türlü tıbbi ürünü, 
b) 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik

Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla araş-
tırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılması amaçlanan tıbbi ürünleri, 

c) Yetkili üretici tarafından ileri işlemlerde kullanılması amaçlanan yarı mamul ürün-
leri,

ç) Takviye edici gıdalar dâhil olmak üzere gıda olarak piyasaya arz edilen bitkiler ve
bu bitkileri bileşen olarak içeren gıdaları, bitkisel içerikli kozmetik ürünleri, özel tıbbi amaçlı
gıdaları, homeopatik tıbbi ürünleri ve bitkisel içerikli tıbbi cihazları,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi

Müstahzarlar Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ambalaj bilgileri: İç veya dış ambalaj üzerindeki bilgileri,
b) Ambalaj örneği: Gerektiğinde kesme ve katlamanın ardından, ruhsata esas bilgiler

ile hazırlanan ambalaj bilgileri metninin üç boyutlu sunumunun net olmasını sağlayacak şekilde
iç ve dış ambalajın kopyasını sunan, tam renkli iki boyutlu, kesilip katlandığında piyasaya ve-
rilecek ambalajın birebir örneğinin oluşturulabildiği çizimi,

c) Aromaterapi: Belirli hastalıkları tedavi etmek veya önlemek amacıyla uçucu veya
sabit yağların, spesifik uygulama yolları ve dozlarda kontrollü olarak kullanımı,
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ç) 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,
d) Bitkisel drog: Kullanılan tıbbi bitkilerin binominal sisteme göre verilmiş botanik

adı, cins, tür, alt tür, varyete, otörü ve kullanılan bitki kısmının bilimsel adı ile beraber verilmek
üzere işlem görmemiş hâlde çoğunlukla kurutulmuş, bazen taze, bütün, parçalanmış veya ke-
silmiş bitkileri veya bitki parçalarını, algleri, mantarları, likenleri ve özel bir işleme tabi tutul-
mamış bazı eksudatları,

e) Bitkisel preparat: Bitkisel drogların ekstraksiyon, distilasyon, sıkma, fraksiyonlama,
saflaştırma, yoğunlaştırma veya fermantasyon gibi işlemlere tabi tutulmaları sonucunda elde
edilmiş olan ufalanmış veya toz edilmiş bitkisel drogları, tentürleri, ekstreleri, uçucu yağları,
sabit yağları, özsuları ve işlenmiş eksudatlar hâlindeki preparatları,

f) Bitkisel tıbbi ürün: Etkin madde olarak bir veya birden fazla bitkisel drogu, bitkisel
preparatı ya da bu bitkisel preparatlardan bir veya birden fazlasının yer aldığı karışımları ihtiva
eden tıbbi ürünü,

g) Bitmiş ürün: Bütün üretim aşamalarından geçmiş, son ambalajı içinde kullanıma ha-
zır geleneksel bitkisel tıbbi ürünü,

ğ) Etkin madde: Bir beşeri tıbbi ürünün üretiminde kullanılması planlanan, üretiminde
kullanıldığında fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek veya değiştirmek veya tıbbi
teşhis amacıyla farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstermek üzere ürünün etkin
bileşeni olan madde ya da maddeler karışımını, 

h) Farmakope: Türk Farmakopesi (Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu), Avrupa Farma-
kopesi, Amerikan Farmakopesi, İngiliz Farmakopesi ve Japon Farmakopesini; bu farmakope-
lerin uygulanabilir olmadığı durumlarda ise Kurum tarafından uygun bulunan farmakopeyi,

ı) Farmasötik şekil: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün kullanım amacına uygun olarak
üretilmiş takdim şeklini,

i) Geleneksel bitkisel tıbbi ürün: Geleneksel kullanımı bibliyografik olarak kanıtlanmış,
geleneksel kullanım ile uyumlu endikasyonu bulunan; haricen, oral veya inhalasyon yoluyla
kullanılan beşerî tıbbi ürünleri,

j) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ismi: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün yaygın ismi
ile karışmasını engelleyecek şekilde icat edilmiş olan ticari ismini veya geleneksel bitkisel tıbbi
ürünün ruhsat veya izin sahibinin ismi veya ticari marka ile birlikte verilen yaygın veya bilimsel
ismini,

k) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün yitiliği: Farmasötik şekle bağlı olarak, geleneksel
bitkisel tıbbi ürünün her bir dozaj biriminin, birim hacminin veya birim ağırlığının içerdiği
etkin maddelerin kantitatif miktarını,

l) Geleneksel kullanım: Bir bitkisel drog veya bitkisel preparatın Türkiye’de veya Av-
rupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanıldığını ve
kazanılmış deneyimler temelinde kullanım süresi ile uyumlu olarak ürünün belirtilen şartlarda
etkili ve güvenli olduğunu,  

m) Kanun: 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu-
nu,
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n) Kısa ürün bilgileri: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün sağlık mesleği mensuplarına yö-
nelik olarak hazırlanmış yazılı bilgilerini, 

o) Kullanma talimatı: Geleneksel bitkisel tıbbi ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için
hazırlanmış yazılı bilgileri,

ö) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu, 
p) Lisansör firma: 
1) İthal edilen geleneksel bitkisel tıbbi ürünün Türkiye’de ruhsatlandırılmasına ve sa-

tışına ilişkin gerçek ya da tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı ya da,
2) Lisans ile imal geleneksel bitkisel tıbbi ürünün Türkiye’de imaline, ruhsatlandırıl-

masına ve satışına ilişkin gerçek veya tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı,
r) Ortak pazarlanan ürün: Ruhsatlı bir geleneksel bitkisel tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve

kantitatif terkibe, aynı farmasötik şekle, aynı üretim yerine sahip olan ve ticari ismi hariç her
açıdan tamamen aynı olan geleneksel bitkisel tıbbi ürünü, 

s) 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 geleneksel bitkisel tıbbi ürün-
lere ait başvurulara Kurum iş ve işlemlerinde öncelik verilmesi amacıyla oluşturulmuş; çalışma
usul ve esasları ilgili kılavuz doğrultusunda belirlenen Kurulu,

ş) Parti: Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün üretim sırasında tek bir üretim döngüsünde
elde edilen ve homojenliğin sağlandığı miktarını,

t) Ruhsat: Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik
şekil ve yitilikte, kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip piyasaya sunulabileceğini
gösteren, Kurum tarafından düzenlenen belgeyi,

u) Ruhsat sahibi: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsatına sahip olan gerçek ya da tü-
zel kişiyi,

ü) Ruhsatlandırma: Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün piyasaya sunulabilmesi için
Kurum tarafından yapılan inceleme ve onay işlemlerini,

v) Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral,
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin ögelerinin veya bunların dışında bes-
leyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif
maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstrelerinin tek başına veya karışımlarının,
kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı
veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş gıdaları,

y) Tıbbi bitki: Bir veya daha fazla kısmı tedavi edici veya hastalıkları önleyici olarak
kullanılabilen bitkileri,

z) Tıbbi bitki çayı: Tedavi amacı ile dekoksiyon, infüzyon veya maserasyon hazırlana-
rak kullanılan bir veya birden çok bitkisel droğu içeren tıbbi ürünü,

aa) Tıbbi bitki listesi: Kurum internet sayfasında yayımlanan, tıbbi bitkilerden oluşan
listeyi,

bb) Tıbbi bitki monografı: Kurum internet sayfasında yayımlanan, tıbbi kullanıma yö-
nelik bitkisel drog veya bitkisel preparatın güvenliliği ve etkililiği hakkında mevcut tüm veri-
lerin bilimsel bir özetini sağlamayı amaçlayan belgeyi,

cc) Uluslararası olan ve mülkiyete konu edilemeyen isim (International Nonproprietary
Name, INN): Bir etkin maddenin Dünya Sağlık Örgütünce kabul edilen veya önerilen, mülki-
yete konu edilemeyen ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları doğrultusunda marka tescilinde kul-
lanılmaması gereken uluslararası ismini,
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çç) Üretim yeri: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün iç ambalajlama öncesi farmasötik şek-
linin üretildiği yeri,

dd) Varyasyon:
1) 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeler ve ilgili kılavuzlarda bahsedilen bilgilerin

içeriklerinde veya,
2) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsatını ve kısa ürün bilgilerini etkileyen koşullar-

da, yükümlülüklerde veya kısıtlamalarda veya kısa ürün bilgilerinde yapılan değişiklikler ile
bağlantılı olarak ambalaj bilgilerinde veya kullanma talimatında,

yapılan değişiklikleri,
ee) Yarar/risk dengesi: Bir ilacın, tedavi edici etkilerinin, ilacın hastaların sağlığı ya da

halk sağlığı açısından oluşturduğu tüm kalite, güvenlilik ve etkililik riskleri ile birlikte değer-
lendirilmesini,

ff) Yardımcı madde: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün terkibinde yer alan etkin maddeler
ve ambalaj malzemesi dışında kalan maddeleri,

gg) Yaygın isim: Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen INN veya INN’nin mevcut
olmadığı hallerde, etkin maddenin bilimsel açıdan referans olarak kabul edilen klasik kaynak-
larda geçen ismini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusu

Ruhsat yükümlülüğü
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ruhsatlandırılma-

yan hiçbir geleneksel bitkisel tıbbi ürün piyasaya sunulamaz.
Ruhsat başvurusu ve başvuru şekli
MADDE 6- (1) Türkiye’de yerleşik bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, bir geleneksel

bitkisel tıbbi ürünü piyasaya sunmak amacıyla ruhsat alabilmek için ilgili kılavuza göre Kuruma
ruhsat başvurusu yapar. 

(2) Ruhsat başvurusu yapılacak geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin;
a) Terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, teşhis veya tedavi için hekimin tıbbi gözetimi

olmaksızın reçetesiz kullanılmak üzere tasarlanmış ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere özel
uygun endikasyonlarının olması,

b) Sadece spesifik olarak belirlenmiş yitilik ve pozolojiye uygun olarak özel uygula-
malar için hazırlanmış olması,

c) Oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan beşeri tıbbi ürün olma-
sı,

ç) Geleneksel kullanımın bibliyografik veriler ile kanıtlanmış olması,
gerekir. 
(3) Kurum, başvuru olması hâlinde fiyat tarifesinde yer alan bir ücrete tabi olmak kaydı

ile ruhsat başvurusu öncesinde veya ruhsatlandırma süreci içinde başvuru sahibine bilimsel
tavsiye verebilir.

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

Ruhsat başvurusunda bulunacak kişiler
MADDE 7- (1) Kanunun 5 inci maddesi gereğince, geleneksel bitkisel tıbbi ürünü pi-

yasaya sunmak üzere ruhsat almak isteyen;
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a) Gerçek kişilerin; eczacılık, tıp veya kimya bilim dallarında eğitim veren yükseköğ-
retim kurumlarından birisinden mezun olmaları ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine
sahip olmaları,

b) Tüzel kişilerin; (a) bendinde belirtilen vasıfları taşıyan birini “yetkili kişi” sıfatıyla
istihdam etmeleri,

şarttır.
(2) Diş hekimliği mesleğine mensup ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip

gerçek kişiler de diş hekimliğinde kullanılan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için ruhsat baş-
vurusu yapma hakkına sahiptirler.

Ruhsat başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler
MADDE 8- (1) Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ruhsat almak isteyen gerçek ya da

tüzel kişiler, ilgili kılavuza uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda sıralanan hususların yer aldığı
belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur:

a) Başvuru sahibinin 7 nci maddede belirtilen mesleklerden birine mensup olduğunu
gösteren diploması veya noter onaylı sureti veya Yükseköğretim Kurulundan alınan mezuniyet
belgesi.

b) Başvuru sahibinin başvuruyu yapmaya yetkili olduğunu gösteren onaylı belge.
c) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin ortaklarını ve sorumlu kişi-

lerin görev ve unvanlarını belirten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
ç) Başvuru sahibinin adı veya firma adı, daimî adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP)

adresi, telefon ve e-posta adresi.
d) Tüm üretim basamakları için üretim yerlerinin adı, daimî adresi, telefon numarası

ve e-posta adresi.
e) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ismi.
f) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün içeriğinde yer alan yaygın isimleri ile beraber tüm

etkin maddelerin ve yardımcı maddelerin kalitatif ve kantitatif olarak ifadesi, uygulanabilir ol-
duğu durumlarda, uluslararası olan ve mülkiyete konu edilemeyen ismi (INN).

g) Üretim metodunun tanımı.
ğ) Terapötik endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve advers reaksiyonlar.
h) Pozoloji, farmasötik şekil, uygulama metodu ve yolu, raf ömrü, ambalaj boyutu.
ı) Söz konusu geleneksel bitkisel tıbbi ürünün çevre için yarattığı potansiyel riskler de

göz önünde bulundurularak geleneksel bitkisel tıbbi ürünün saklanması, hastalara uygulanması,
2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hü-
kümlerine uygun olarak atık ürünlerin imha edilmesi ile ilgili alınacak tedbir ve güvenlik ön-
lemleri.

i) Üretici tarafından kullanılan, uygulanabilir olduğu durumda farmakopeye uygun ola-
rak sunulan, kontrol metotlarının tanımı. 

j) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihin-
den önce geleneksel kullanımını gösteren bilimsel kanıtlar.

k) Fizikokimyasal, biyolojik veya mikrobiyolojik testlerden oluşan farmasötik testlerin
sonuçları.

l) Kurum tarafından gerekli görüldüğü ve uygulanabilir olduğu durumlarda ürünün et-
kililik ve güvenliliğini gösteren toksikolojik ve farmakolojik testlerden oluşan klinik öncesi
testlerin sonuçları ve klinik çalışmaların sonuçları ile Kurum tarafından talep edilen tüm bilgi
ve belgeler ve ilgili belgelerin 12 nci maddeye ve ilgili kılavuza uygun olarak hazırlanmış ay-
rıntılı özetleri.
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m) Klinik çalışmaların Türkiye’de yürütülmesi durumunda; Kurum tarafından söz ko-
nusu klinik çalışmalara araştırma izni verildiğine dair bilgi veya belge, Türkiye dışında yürü-
tülmesi durumunda ise;

1) İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen
bilimsel ve etik gereklilikleri karşıladığına ilişkin açıklamayı içeren başvuru sahibi beyanı.

2) Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi, İngiltere İlaç Otoritesi, Uluslararası Harmonizas-
yon Komitesi (ICH) kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri tarafından izin verilen klinik
çalışmalar için Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi, İngiltere İlaç Otoritesi, Uluslararası Harmo-
nizasyon Komitesi kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri tarafından söz konusu klinik ça-
lışmalara araştırma izni verildiğine dair bilgi veya belge.

3) Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi, İngiltere İlaç Otoritesi, Uluslararası Harmonizas-
yon Komitesi kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri dışındaki diğer sağlık otoriteleri tara-
fından izin verilen klinik çalışmalar için Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi, İngiltere İlaç Oto-
ritesi, Uluslararası Harmonizasyon Komitesi kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri tara-
fından ilgili kılavuz gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilen ve söz konusu klinik çalış-
maların uygun olduğunu gösteren İyi Klinik Uygulamaları denetim raporu.

n) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ithalatı durumunda, lisansör firma tarafından dü-
zenlenmiş, ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişinin söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatı,
Türkiye’de ruhsatlandırılması ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu, ortak pazar-
lama durumunda ise Türkiye’deki yetkili tek temsilci dışındaki gerçek ya da tüzel kişiye ortak
pazarlama yetkisinin verildiğini gösteren belge.

o) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün lisans altında üretilmesi durumunda, lisansör firma
tarafından düzenlenmiş, üretimi yapan gerçek ya da tüzel kişinin, söz konusu ürünün Türkiye’de
ruhsatlandırılması, üretimi ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu, ortak pazarlama
durumunda ise Türkiye’deki yetkili tek temsilci dışındaki gerçek ya da tüzel kişiye ortak
pazarlama yetkisi verildiğini gösteren belge.

ö) Türkiye’de imal edilen veya edilecek geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ortak pazarla-
maya konu edilmesi hâlinde, ortak pazarlama yapacak gerçek ya da tüzel kişilerin ortak pazar-
lama konusundaki yazılı onayları.

p) Ortak pazarlanan geleneksel bitkisel tıbbi ürün başvurularında, ortak pazarlamaya
konu geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin tamamen aynı olduğuna, tüm varyasyon başvurularının
ilgili kılavuza uygun olarak yapılacağına ve aynı üretim yerlerinde üretiminin yapılacağına
ilişkin taahhüt.

r) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin etkin madde üretim yerleri ile ilgili olarak
21/10/2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalat-
haneleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda sunulan yazılı beya-
nın yanı sıra Kurum tarafından denetim kapsamına alınan etkin maddeler için Öncelik Değer-
lendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede ruhsat başvurusu sonrası sunulması uygun
görülen ürünler haricinde kalan ürünlerin etkin madde üretim yerlerine ait Kurum tarafından
düzenlenen, iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren belge,
Kurum tarafından belge düzenlenmeyen üretim basamakları için yetkili bir sağlık otoritesi ta-
rafından verilen, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim
yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilmiş belge ya da Türkiye’de faaliyet gösteren etkin
madde üretim yeri/yerleri için Üretim Yeri İzin Belgesi; Kurum tarafından denetim kapsamına
alınmayan etkin madde ve uygulanabilir olduğu durumlarda etkin maddenin üretim işleminde
kullanılan ara ürünün üretim yeri/yerleri için sırasıyla:
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1) Bu yerlere yetkili bir sağlık otoritesi tarafından verilen, etkin maddelerin uluslararası
kabul görmüş iyi imalat uygulamalarına uygun üretildiğini gösteren belge. Bu belgenin fiziki
olarak düzenlenmediği durumlarda, etkin madde/maddelerin uluslararası kabul görmüş iyi ima-
lat uygulamalarına uygun üretildiğini gösteren Kurumca kabul edilen bilgi ya da belge.

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen belgelerin sunulamadığının kanıtlandığı durumlarda
bitmiş ürün üretim yerinin mesul müdürü tarafından, etkin maddeler için Beşeri Tıbbi Ürünler
İmalathaneleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde yapılan de-
netim sonucu düzenlenen denetim raporu ve Kurum tarafından kabul edilen beyanı.

s) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin bitmiş ürünün tüm üretim basamakları için üretim
yerine ait; Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi, İngiltere İlaç Otoritesi, Uluslararası Harmonizas-
yon Komitesi kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri tarafından iyi imalat uygulamaları kı-
lavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren belge. 

ş) Türkiye’de imal edilecek geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde başvuru sahibinin üretici
olmaması durumunda, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlara
sahip bir üretici ile yaptığı fason üretim sözleşmesi ve taraflara ait sicil tasdiknamesi.

t) Başvurusu yapılan ithal veya lisanslı üretilen ürün için ruhsat başvurusu yapılmış di-
ğer ülkelerin listesi ile Türkiye’de ruhsat düzenlenmeden önce listedeki ülkelerden birinin sağ-
lık otoritesince onaylanmış ruhsat örneği veya Farmasötik Ürün Sertifikası ya da bu belgelerin
düzenlenmediği durumlarda, ürünün ilgili otorite tarafından ruhsatlandırılmasının onaylandığını
gösteren ve Kurumca kabul edilen bilgi veya belge.

u) Başvurusu yapılan geleneksel bitkisel tıbbi ürünün; ruhsat başvurusu, diğer ülkelerin
yetkili otoritesi tarafından reddedilmiş veya başvuru sahibi tarafından geri çekilmiş ise ya da
ruhsatlı ürün geri çekilmiş veya ruhsatı askıya alınmış ise bu ülkelerin listesinin, geleneksel
bitkisel tıbbi ürünün söz konusu ülkedeki adı, yapılan işlemlerin tarihi ve gerekçesi ile birlikte
belirtilmesi.

ü) 11 inci maddeye uygun olarak hazırlanan kısa ürün bilgileri ile ambalaj bilgileri ve
kullanma talimatına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanmış kullanma talimatı ve geleneksel
bitkisel tıbbi ürüne ait piyasaya sunulacak boyut ve dizaynda ambalaj örnekleri ile geleneksel
bitkisel tıbbi ürünün ithalatı veya lisanslı üretimi durumunda ayrıca varsa ürünün piyasaya su-
nulduğu diğer ülke veya ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından onaylanmış ve varsa onay tarihini
gösteren, ürüne ait güncel kısa ürün bilgileri, kullanma talimatı ve ambalaj örnekleri.

v) 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaçların Güvenliliği
Hakkında Yönetmelik doğrultusunda ruhsat başvurusu sırasında sunulması gereken farmako-
vijilansla ilgili belgeler.

y) 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin
Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bilim servisini tanımlayan belge ve bu
servisin adresi, KEP adresi, telefon ve e-posta adresi.

z) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün teşkil ettiği potansiyel çevresel risklerin değerlen-
dirmesi.

aa) Geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ilişkin uzman raporları. 
(2) Yurt dışından temin edilen tüm resmî belgeler apostil şerhli veya konsolosluk onaylı

olmalıdır. Tüm belgelerin Türkçe olarak sunulması esastır. Kurum tarafından uygun bulunan
kısımları İngilizce olarak sunulabilir. Ancak İngilizce dışındaki dillerde hazırlanmış olanlarının
yeminli Türkçe tercümesi ile birlikte sunulması şarttır. Yeminli tercümenin ülkemizde yapıla-
madığı durumlarda başka bir ülkede Türkçeye veya İngilizceye çevrilmiş olan yeminli tercüme
belgesi kabul edilebilir.
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(3) Birinci fıkranın (k) ve (l) bentlerinde belirtilen fizikokimyasal, biyolojik veya mik-
robiyolojik testlerin, klinik öncesi testlerin ve klinik çalışmaların sonuçları ile ilgili belgelerin
12 nci maddeye uygun olarak hazırlanmış ayrıntılı özetlerinin sunulması gerekir.

(4) Bu maddede yer alan bilgilerden güncellenenlerin Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Bağımsız başvuru
MADDE 9- (1) Kurum tarafından yayımlanmış tıbbi bitki monograflarını referans gös-

termeyerek yapılan başvurular bağımsız başvuru olarak adlandırılır. 
(2) Bağımsız başvuru türü kapsamında ruhsat başvurusu yapılan ürünler için başvuru

sahibi tarafından ilgili kılavuzda istenen bilgi ve belgelerin tümünün sunulması gerekir. 
Kısaltılmış başvuru
MADDE 10- (1) Kurum tarafından yayımlanmış tıbbi bitki monograflarını referans

göstererek yapılan başvurular kısaltılmış başvuru olarak adlandırılır. 
(2) Kısaltılmış başvuru türü kapsamında ruhsat başvurusu yapılan ürün, tıbbi bitki lis-

tesindeki ilgili monografta belirtilen kullanılan kısım, geleneksel kullanıma ilişkin endikasyon
ve pozoloji uyumlu olmalıdır. 

(3) Kısaltılmış başvuru türünde başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasının (j) ve
(u) bentlerinde istenen belgeler ile aynı maddenin (aa) bendinde istenen uzman raporları kap-
samında güvenlilikle ilgili bilgi ve belgeleri sunmak zorunda değildir.

Kısa ürün bilgileri 
MADDE 11- (1) Kısa ürün bilgileri aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde sunulur:
a) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ismi, elde edildiği bitkinin binomial adı, farmasötik

şekli, yitiliği.
b) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün içerdiği etkin maddelerin yaygın isimleri kullanıla-

rak kalitatif ve kantitatif ifadesi ile uygulanabilir olduğu durumda drog ekstre oranı ve bu bö-
lümde yer alması gereken yardımcı maddeler olması durumunda o maddelere ait kalitatif ve
kantitatif bilgilerin ifadesi. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün etkin ve yardımcı maddelerinde
hayvansal kaynak kullanıldığı durumlarda, bu kaynağı.

c) Farmasötik şekli.
ç) Klinik özellikleri;
1) Terapötik endikasyonları.
2) Pozoloji ve uygulama şekli.
3) Kontrendikasyonları.
4) Kullanım için özel uyarılar ve önlemler.
5) Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri.
6) Gebelik ve laktasyonda kullanımı.
7) Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri.
8) İstenmeyen etkileri.
9) Doz aşımı ve tedavisi.
d) Farmakolojik özellikleri;
1) Farmakodinamik özellikleri.
2) Farmakokinetik özellikleri.
3) Klinik öncesi güvenlilik verileri.
e) Farmasötik özellikleri;
1) Yardımcı maddelerin listesi.
2) Geçimsizlikler.
3) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün raf ömrü ve gerekli olduğunda iç ambalajı ilk kez

açıldıktan sonraki raf ömrü.
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4) Saklamaya yönelik özel tedbirler.
5) Ambalajın niteliği ve içeriği.
6) Geleneksel bitkisel tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhasının nasıl yapılacağı

ve diğer özel önlemler.
f) Ruhsat sahibi.
g) Ruhsat numarası.
ğ) Ruhsat tarihi.
h) Kısa ürün bilgilerinin yenilenme tarihi.
ı) İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelikte belirtilen gereklilikler.
Uzman raporları
MADDE 12- (1) Başvuru sahibi, Kuruma başvuruda bulunurken ruhsat dosyasının kim-

yasal, farmakolojik, biyolojik ve toksikolojik kısımlarının her biri için etkililik ve güvenliliğine
dair literatür ile varsa klinik kısımları için ilgili uzmanlarca imzalanmış uzman raporlarını su-
nar.

(2) Raporları hazırlayacak olan uzmanların niteliklerine göre görevleri şunlardır:
a) Analiz, farmakoloji ve benzer deneysel bilimler, klinik çalışmalar gibi kendi disip-

linleri içindeki görevleri yerine getirmek ve elde edilen kalitatif ve kantitatif sonuçları nesnel
olarak tanımlamak.

b) Gözlemlerini ilgili kılavuza göre tanımlamak ve özellikle;
1) Analiz uzmanları için geleneksel bitkisel tıbbi ürünün beyan edilen kompozisyonuna

uygun olup olmadığının, üretici tarafından kullanılan kontrol yöntemleriyle saptandığını,
2) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün toksisitesinin ve farmakolojik özelliklerinin göz-

lendiğini,
3) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin etkililik ve gü-

venliliğini,
4) Klinisyenler söz konusu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre başvuru sahibi tara-

fından Kuruma sunulan belgelerin söz konusu ürünle tedavi edilen hastalar üzerindeki etkisin-
den emin olunup olunmadığını, hastaların ürünü iyi tolere edip etmediğini, klinisyenin pozoloji,
kontrendikasyonlar ve advers reaksiyon ile ilgili tavsiyesini,

belirtmek.
(3) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin etkililik ve gü-

venliliğine ait literatürün derlenmesiyle oluşturulan rapor, eczacılık fakültelerinin farmakognozi
veya farmasötik botanik ana bilim dallarından birinde en az doktora programını tamamlamış
kişiler tarafından hazırlanır.

(4) Uzmanın özgeçmişinin, başvuru sahibi ile profesyonel ilişki beyanının ve gerekti-
ğinde başvuru için kullanılan belgelerin gerekçesinin belirtilmesi gerekir.

(5) Uzmanların ayrıntılı raporları, başvuru sahibinin Kuruma sunduğu başvurunun
ilişiğindeki belgelerin bir parçasını oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatlandırma 

Başvurunun ön değerlendirmesi
MADDE 13- (1) Geleneksel bitkisel tıbbi ürün için ruhsat almak üzere Kuruma sunulan

başvuru dosyasının, başvurunun niteliğine göre sunulması gereken belgeler ve elektronik ruhsat
başvurusu gereklilikleri açısından eksiksiz bir başvuru olup olmadığı ile başvuruya konu ürünün
geleneksel bitkisel tıbbi ürün tanımı ile uyumluluğu hususu, Kurum tarafından ön değerlen-
dirmeye tabi tutularak incelenir. Bu değerlendirme başvuru tarihi sırasına göre yapılır. Ancak
Kurum Öncelik Değerlendirme Kurulu tarafından ruhsatlandırma işlemlerinde öncelikli veya
yüksek öncelikli olarak değerlendirilmesi uygun bulunan başvuruların ön değerlendirme iş-
lemleri öncelikli olarak yapılır.
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(2) Başvuru dosyasının Kuruma ulaşmasından itibaren otuz gün içinde gerekli değer-
lendirme yapılarak sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun eksik bulunması hâlinde baş-
vuru sahibi eksikliklerini otuz gün içinde tamamlar. Eksikliklerin tamamlanarak Kuruma su-
nulmasından sonra yapılacak ikinci ön değerlendirme de otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Başvurunun usulden reddi
MADDE 14- (1) Aşağıda sayılan durumlarda başvuru usulden reddedilerek sahibine

iade edilir:
a) Kurum tarafından 13 üncü madde kapsamında yapılan ilk ön değerlendirmesine iliş-

kin eksikliklerin tamamlanarak süresi içinde ikinci başvurunun yapılmaması veya ikinci ön
değerlendirme başvurusunda ilk ön değerlendirmeye ilişkin eksikliklerin tamamlanmaması.

b) Ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmış olduğunun başvuru sahibine resmî olarak
bildirildiği tarihten sonraki altmış gün içinde ruhsat bedelinin ödenmemesi.

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

Ruhsatlandırma süresi
MADDE 15- (1) Kurum, ön değerlendirme sırasında ruhsat başvurusunu, ruhsatlan-

dırma kriterlerine göre inceler ve başvurunun kabul edildiğini veya reddedildiğini başvuru sa-
hibine resmî olarak bildirir. Başvurunun kabul edildiğine dair bildirim ruhsatlandırma süresinin
başlangıcı olarak kabul edilmez. Değerlendirmesi tamamlanarak kabul edilen eksiksiz ruhsat
başvuruları için ruhsatlandırma sürecinin başladığı Kurum tarafından ruhsat sahibine ayrıca
bildirilir. Bu bildirimin tarihi ruhsatlandırma süreci başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Ruh-
satlandırma süreci sonraki iki yüz on gün içinde sonuçlandırılır. Ayrıca, üretici tarafından ge-
leneksel bitkisel tıbbi ürünün üretiminde kullanılan ve 8 inci maddenin birinci fıkrasının  (i)
ve (k) bentleri uyarınca başvuruda sunulan belgelerde tanımlanan kontrol yöntemlerinin beyan
edilen doğruluğunun saptanması için geleneksel bitkisel tıbbi ürünün başlangıç materyallerinin,
yarı mamul ürünlerin ve diğer bileşen maddelerinin Kurum laboratuvarında veya Kurum tara-
fından bu amaçla kabul edilmiş bir laboratuvarda test edilmesi için geçen süre; Kurum dışı ku-
ruluşların değerlendirmeleri için geçen süre; hafta sonu tatili hariç olmak üzere resmî tatiller
için geçen süre ve olağanüstü hâller için geçen süre ruhsatlandırma süresine dâhil edilmez. 

(2) Ortak pazarlanan ürünler için yapılan ruhsat başvurusunda Kurum tarafından, tam
ve eksiksiz dosya ile yapılan ruhsat başvuru dosyasının sadece ilgili kılavuza uygun olarak ha-
zırlanan Modül 1 kısmı incelenir ve iki yüz on günlük ruhsatlandırma süresi bu başvurular için
doksan gündür. Yalnızca ilgili kılavuza uygun olarak hazırlanan Modül 1 ile de ruhsat başvurusu
yapılabilir. Bu şekilde yapılan ortak pazarlanan ürün ruhsat başvuruları için diğer modüller
ruhsatlandırma süreci içinde ve ruhsatlandırıldıktan sonra sunulamaz. 

(3) Kurum tarafından ruhsatlandırma süreci sırasında gerektiği durumlarda 8 inci, 9 uncu,
10 uncu ve 11 inci maddeler kapsamında başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep edildiği
hâllerde ilgili bilgi ve belgeler temin edilene kadar ruhsatlandırma süresi durdurulur. 

Ruhsatlandırma süreçlerinde önceliklendirme 
MADDE 16- (1) Ruhsatlandırma işlemleri, ruhsatlandırma süreci başlangıç tarihine

göre elektronik sistemler üzerinden yürütülür. Ancak, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelere göre
başvurusu yapılan ürünlerden Kurum Öncelik Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan
başvurular ruhsatlandırma işlemlerinde öncelikli olarak değerlendirilir.

(2) Bu durumdaki ürünlerin ruhsatlandırma işlemleri, Kurum tarafından yayımlanan
önceliklendirmeye ilişkin kılavuzda belirtilen sürelerde tamamlanır.

Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093



(3) Sürenin durdurulması ile ilgili 15 inci maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında
yer alan hükümler bu madde kapsamında belirlenen geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için de
geçerlidir.

Ruhsatlandırma kriterleri
MADDE 17- (1) Geleneksel tıbbi ürüne ruhsat verilirken, ürünle ilgili olarak Kurum

tarafından dikkate alınacak kriterler şunlardır:
a) Kalitenin, uygun teknolojik ve farmasötik özellikler ile gösterilmiş olması.
b) Geleneksel kullanım şartlarındaki etkililiğin ve güvenliliğin kanıtlanmış olması.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 18- (1) Başvurular değerlendirilirken asgari olarak aşağıdaki hususlar göze-

tilir:
a) Bir ürünün etkililiğini, güvenliliğini kanıtlayan ve kalitesini gösteren belgelerin bi-

limsel ve teknolojik açıdan incelenmesi.
b) Geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ait formülasyonun doğruluğu ve üretici tarafından

ürünün kontrolünde kullanılan farmakope metoduna ve spesifikasyonuna, farmakope metodu-
nun olmaması durumunda firma metoduna ve spesifikasyonuna göre belirlenmiş yöntemlerin
uygulanabilirliğinin tespiti için Kurum laboratuvarında veya Kurum tarafından bu amaçla kabul
edilmiş bir laboratuvarda test edilmiş olması.

Başvurunun esastan reddi 
MADDE 19- (1) Ruhsat başvurusunda bulunulan geleneksel bitkisel tıbbi ürün analize

tabi tutulur. İlk analizde uygunsuzluk bulunması hâlinde firmadan ıslah edilmiş numune iste-
nerek analiz tekrarlanır. İkinci analizde de uygunsuzluk bulunması hâlinde firma temsilcileri
ile analiz yöntemi hakkında değerlendirme toplantısı yapılarak yeni numunenin analiz yöntemi
tespit edilir ve analizi gerçekleştirilir. Üçüncü analizde de uygunsuzluk bulunması hâlinde
firma temsilcileri ile son değerlendirme toplantısı yapılır, analiz uygunsuzluğu tarif edilir ve
yeni analiz yöntemi belirlenerek son defa analiz yapılır. Belirtilen analiz basamakları tamam-
landığı halde, kalitatif ve kantitatif formül uygunsuzluğunun ve beyan edilen spesifikasyonla-
rının kabul edilebilir limitlerin dışında bulunduğunun tespit edilmesi durumlarında ruhsat baş-
vurusu esastan reddedilir.

(2) Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsatlandırılması için Kuruma yapılan  başvu-
runun değerlendirilmesi sürecinin aşağıda belirtilen her bir durumu için başvuru sahibine en
fazla üç yazılı ve iki sözlü cevap hakkı tanınmasından sonra sunulan belge ve bilgilerin değer-
lendirilmesi sonucunda ürünün;

a) Normal kullanma şartlarında, potansiyel riskinin tedavinin yararlı etkisinden fazla
olduğunun veya, 

b) Geleneksel kullanım hakkındaki verilerin yeterli olmadığının veya,
c) Terapötik etkisinin yetersiz olduğunun veya terapötik etkisinin yeterli şekilde kanıt-

lanamadığının veya,
ç) Geçerli olduğu durumlarda biyoyararlanımının yeterli olmadığının veya,
d) Kalitatif ve kantitatif formülün ve ürünün kalitesine ilişkin verilerin uygunsuzluğu-

nun,  
tespit edilmesi durumlarında ruhsat başvurusu esastan reddedilir.
(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kısaltılmış başvuru kapsamında yapılan baş-

vurularda uygulanmaz.
(4) Bu madde kapsamında reddedilen ruhsat başvurularının değerlendirmesine ilişkin

bilgiler yayımlanmaz.
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Başvurunun esastan reddinin bildirimi ve itiraz
MADDE 20- (1) Ruhsat başvurusunun esastan reddi hâlinde karar gerekçeli olarak baş-

vuru sahibine bildirilir veya bildirim yapılamaması hâlinde Kurum internet sayfasında ilan edi-
lebilir. Başvuru sahibinin karara karşı bildirim veya ilan tarihinden itibaren kırk beş gün içinde
Kuruma itiraz etme hakkı vardır. Kırk beş gün içinde itiraz edilmediği takdirde, başvuru bel-
geleri sahibine iade edilir. Başvuru sahibinin belgeleri iade almaması durumunda; 18/10/2019
tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

(2) İtiraz doksan gün içinde Kurum tarafından değerlendirilerek sonucu başvuru sahi-
bine bildirilir. İtirazın değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülür ise başvuru sahibine sözlü
açıklama ve savunma hakkı verilir. 

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

(4) Başvurunun esastan reddedilmesi, başvuru sahibinin yeniden bir ruhsat başvurusu
yapmasına engel değildir. 

Ruhsatın verilmesi
MADDE 21- (1) Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi ve

değerlendirilmesi sonucunda, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara uygun olduğu tespit edilen
geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ruhsat düzenlenir ve başvuru sahibi bilgilendirilir.

(2) Pastiller, oral spreyler, çiğneme tabletleri, pediyatrik şuruplar ve poşet şeklindeki
primer ambalaj formlarında sadece aroma farklılığı bulunması durumu ile sadece tek dozluk
çok dozluk kullanım farkı bulunan geleneksel bitkisel tıbbi istisna olmak üzere; Kurum tara-
fından ruhsatlandırılan geleneksel bitkisel tıbbi ürün ile etkin maddeler açısından birim dozda
aynı kalitatif ve kantitatif bileşime sahip, aynı endikasyon ve aynı farmasötik şekildeki ürün
için aynı gerçek ya da tüzel kişiye, farklı bir ticari isimle de olsa ikinci bir ruhsat verilmez.
Ancak ruhsatlı bir geleneksel bitkisel tıbbi ürüne üstünlük sağladığı bilimsel ve teknolojik ola-
rak gösterilen veya Kurumca uygun bulunan bir gerekçeye sahip geleneksel bitkisel tıbbi ürün-
lere ilişkin başvurular ayrıca değerlendirilir. 

(3) Aynı gerçek ya da tüzel kişi aynı etkin maddelere ve endikasyona sahip geleneksel
bitkisel tıbbi ürünlerin, farklı yitilik veya uygulama yolu veya farmasötik şekilleri için farklı
bir ticari isim kullanamaz.

(4) Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürüne, beşeri tıbbi ürün veya tıbbi cihaz ile aynı isimle
ruhsat verilemez.

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

(6) Kurum tarafından ruhsatlandırılan geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin listesi Kurumun
resmî internet sayfasında ve en az ayda bir kez olmak üzere Resmî Gazete’de ilan edilir.

(7) Kurum, ilgili geleneksel bitkisel tıbbi ürünün farmasötik ve klinik öncesi testler,
risk yönetim sistemi ve farmakovijilans sistemine ilişkin ticari olarak gizli nitelikteki bilgileri
içermeyen bir halka açık değerlendirme raporu düzenleyebilir. Bu değerlendirme raporu, ilgili
geleneksel bitkisel tıbbi ürünün kalitesinin, güvenliliğinin veya etkililiğinin değerlendirilmesi
için önemli olan yeni bilgiler elde edildiğinde güncellenir. Halka açık değerlendirme raporu,
özellikle geleneksel bitkisel tıbbi ürünün kullanım koşulları ile ilgili bir bölümün yer aldığı bir
özet içerir.

Ruhsatın geçerlilik süresi
MADDE 22- (1) Kurumca ruhsatlandırılan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için düzen-

lenen ruhsatlar, ruhsat sahibi tarafından 26 ncı maddede yer alan sorumlulukların yerine geti-
rilmesi koşuluyla geçerli olmaya devam eder. 
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Ruhsatın askıya alınması 
MADDE 23- (1) Ruhsatlı bir ürün ile ilgili olarak;
a) Normal kullanım şartlarında zararlı etkilerinin ortaya çıkması,
b) Terapötik etkisinin olmadığının veya yetersiz olduğunun tespiti,
c) Ruhsata esas olan formülden farklı bir formül ile üretilmesi,
ç) Ruhsata esas formül, yitilik, farmasötik şekil, ambalaj ve kısa ürün bilgilerinde Ku-

rumun bilgisi veya onayı dışında değişiklik yapılması,
d) Ruhsat sahibi tarafından üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik

ilerlemelerin dikkate alınmaması ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünün genel kabul gören bilimsel
yöntemlerle üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla gerekli değişikliğin yapıl-
maması veya değişiklik yapılmışsa Kurumun onayına sunulmaması, 

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

f) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentlerinde yer alan üretim metodu ve
üretici tarafından kullanılan kontrol metotlarının belirtildiği şekilde uygulanmadığının tespit
edilmesi,

g) Ambalaj bilgileri ve kullanma talimatı ile ilgili hükümlerine uyulmaması, 
ğ) Kısa ürün bilgilerinde ve kullanma talimatında gerekli güncellemelerin yapılmaması

veya bildirilmemesi,
h) Ruhsat sahibi tarafından, geleneksel bitkisel tıbbi ürünle ilgili olarak Kurum tali-

matlarına Kurumca belirlenen sürede cevap verilmemesi,
ı) Bu Yönetmeliğin hükümlerine göre bir geleneksel bitkisel tıbbi ürün için yapılan baş-

vuruda sunulan belgelerde ürünün kalite, etkililik veya güvenliliğini etkileyecek yanlışlık ol-
duğunun tespit edilmesi veya sunulan belgelerin geçerliliğini yitirmesi,

i) Kurum tarafından uygun bulunması şartıyla, ticari serinin büyüklüğü nedeniyle tek
bir ülke piyasası için üretilmediği veya ülkemiz piyasasına sunulamadığı durumlar hariç olmak
üzere; bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren ilk otuz ay içinde
en az bir ticari serisinin piyasaya sunulmamış olması,

j) Ülkemizde imal edilen ve daha önce piyasaya sunulmuş olan, karekod uygulaması
kapsamındaki ruhsatlı bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün kesintisiz otuz ay boyunca en az bir
ticari serisinin yurt içi veya yurt dışı piyasalarda; ülkemize ithal edilen ürünler için ise yurt içi
piyasada olmadığının belirlenmesi veya karekod uygulamasının kapsamı dışındaki geleneksel
bitkisel tıbbi ürünler için piyasaya sunulduğunu gösteren resmî belgelerin Kuruma sunulma-
ması,

k) Farmakovijilans uygulamaları çerçevesinde ulaşan bildirimler için Kurum tarafından
yapılan yarar/risk değerlendirmesi sonucunda ruhsatın askıya alınmasına karar verilmesi, 

l) İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatın askıya alın-
masını gerektiren hâllerin tespit edilmesi, 

m) 26 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmemesi, 

n) 27 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan taahhütlerin yerine getiril-
memesi, 

o) Halk sağlığı ve ilaca erişimin sürdürülebilirliği açısından önem arz eden geleneksel
bitkisel tıbbi 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 be-
şeri tıbbi ürüne ait ruhsat Kurum tarafından askıya alınır.
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(2) Ruhsatı askıya alınan geleneksel bitkisel tıbbi ürünün piyasaya arz için yapılan üre-
timi veya ithalatı durdurulur. Hâlihazırda ithal edilmiş veya üretilmiş olan geleneksel bitkisel
tıbbi ürünler Kurum tarafından aksi yönde karar alınmadıkça piyasaya arz edilemez. Piyasada
bulunan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler 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,
geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için birinci fıkranın (i) ve (j) bentlerinin uygulanmasına istisna
getirebilir. 

(4) Ruhsatı askıya alınan geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin listesi Kurum resmî internet
sayfasında ilan edilir. 

(5) Birinci fıkranın (i) veya (j) bentlerinde belirtilen nedenlerle ruhsatı askıya alınan
ürünlerin tekrar piyasaya verilmek istenmesi hâlinde 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 ürün ruhsatı askıdan in-
dirilir. Taahhüt edilen süre içerisinde piyasaya arz edilmeyen ürünler için 24 üncü madde doğ-
rultusunda işlem tesis edilir. 

Ruhsatın iptali
MADDE 24- (1) Aşağıda belirtilen durumlardan birinin mevcudiyeti hâlinde geleneksel

bitkisel tıbbi ürün için verilmiş olan ruhsat iptal edilir:
a) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hâllerden (i) ve (j) bentlerinde sayılanlar

hariç olmak üzere biri veya birkaçı sebebiyle ruhsatı askıya alınan ürünler hakkında ruhsat sa-
hibi tarafından ruhsatın askıya alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde askıya alınma ge-
rekçesinin aksini ispatlayan belgelerin sunulmaması veya durumu açıklayan belgelerin Kurum
tarafından uygun bulunmaması. 

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

c) 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen süre içerisinde ürünlerin
piyasaya arz edilmemesi.

(2) Ortak pazarlanan ürünlerden başvurusu tam ve eksiksiz dosya ile yapılan ürüne ait
ruhsatın iptal edilmesi hâlinde, ruhsat başvurusu yalnızca ilgili kılavuza uygun olarak hazırla-
nan Modül 1 ile kabul edilmiş olan ortak pazarlanan ürünlere ait ruhsatlar da iptal edilir. Bu-
nunla birlikte tam ve eksiksiz dosya ile ortak pazarlama ruhsatı düzenlenen ürünlerin ruhsat
statüleri ise ilgili kılavuz doğrultusunda Kuruma başvuru yapılması hâlinde güncellenir.

(3) Ruhsatı iptal edilen bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün üretimi veya ithalatı durdu-
rulur. Hâlihazırda piyasada bulunan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkındaki karar, ruhsatın
iptal gerekçesi dikkate alınarak Kurum tarafından verilir.

(4) Birinci fıkranın (b) bendine göre iptal işlemi uygun görülüp askıya alınan ruhsatlar;
altı ay süreyle Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilir. Bu fıkra kapsamında Kurumun
resmî internet sayfasında askıya alındığı ilan edilen ruhsatlar; talep hâlinde, ürünü piyasaya
arz etme taahhüdünde bulunan ve bu Yönetmelikle belirlenen ruhsat başvurusunda bulunma
şartlarını haiz gerçek ya da tüzel kişilere, bu kişilerin talepleri ve ruhsat sahibinin rızası bulun-
ması hâlinde, ruhsat devri başvuru şartlarının sağlanması koşuluyla devredilir. Devir başvurusu
yapılan ruhsatların iptal edilme işlemlerine devam edilmez.
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(5) Birinci fıkranın (b) bendine göre ruhsat iptali talep edilen ürünlerin; ortak pazarlanan
ve ruhsat başvurusu tam ve eksiksiz dosya ile yapılan bir geleneksel bitkisel tıbbi ürün olması
durumunda, ruhsat sahibinin ortak pazarlamaya konu edilen diğer geleneksel bitkisel tıbbi
ürünlerin listesini Kuruma sunması zorunludur. 

(6) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (o) bendi gereğince askıya alınan ürünlerin ruh-
sat askı süresi Kurum tarafından uygun bulunması hâlinde altı ay daha uzatılabilir. 

(7) Tedarik edilememesi nedeniyle halk sağlığı riski oluşturacak geleneksel bitkisel
tıbbi ürünler için Kurum üçüncü ve beşinci fıkralar kapsamındaki hususlara ilişkin ruhsat askı
süresini uzatabilir.

(8) Kurum tarafından ruhsatları iptal edilen geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin listesi
Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilir. 

Ruhsatın ya da ürün dosyalarının zayi olması
MADDE 25- (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 belgesi düzenlenir.

(2) Ruhsat başvurusu yapılmış geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsat dosyasının zayi
olması hâlinde başvuru sahibi veya ruhsat sahibi tarafından Kuruma, zayi ruhsat dosyası baş-
vurusu yapılır. Kurum tarafından gerekçesi uygun bulunan başvurular için başvuru sahibine
dosyanın bir kopyası verilir.

Ruhsat sahibinin sorumluluğu 
MADDE 26- (1) Ruhsat sahibi, piyasada olan bir ürünü herhangi bir nedenle piyasaya

veremeyecekse bu durumun oluşmasından en az otuz gün önce Kuruma ürünü piyasaya vere-
meyeceğini bildirmekle yükümlüdür.

(2) Ruhsat sahibi, ruhsatına sahip olduğu geleneksel bitkisel tıbbi ürün ile ilgili olarak
aşağıdaki hususlarda Kuruma karşı sorumludur:

a) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün, başvuru ekinde verilen ve Kurum tarafından kabul
edilen spesifikasyonlara uygun olarak üretilmesi.

b) Üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik ilerlemelerin dikkate
alınması ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünün genel kabul gören bilimsel yöntemlerle üretilmesini
ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla gerekli her türlü değişikliği yapmak üzere Kurumun
onayına sunulması.

c) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün doğru ve güvenli kullanımını sağlamak için gerektiği
durumlarda kısa ürün bilgilerinin ve kullanma talimatının güncellenmesi.

ç) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünle ilgili herhangi bir değişiklik olduğunda, ilgili kılavuz
hükümleri çerçevesinde ilgili değişikliğin Kuruma bildirilmesi.

d) Geleneksel bitkisel tıbbi ürün hakkında Kurum tarafından talep edilen hususlara za-
manında cevap verilmesi.

e) Farmakovijilans uygulamaları çerçevesinde İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönet-
melikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

f) Ruhsatına sahip olduğu geleneksel bitkisel tıbbi ürünün piyasada bulunabilirliğinin
sağlanması.

g) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün etkililiği veya halk sağlığının korunması gerekçe-
siyle ruhsatının askıya alınması ya da piyasadan çekilmesi durumunda alınan her türlü tedbirin
tüm detaylarıyla birlikte derhal Kuruma bildirilmesi.

ğ) İthal edilen, ihraç edilen veya lisans altında ülkemizde üretilen geleneksel bitkisel
tıbbi ürünlerin kalite ya da etkililik veya güvenlilik nedeniyle; ruhsatlı olduğu diğer ülkelerde
ruhsatının askıya alınması veya iptal edilmesi ya da piyasadan geri çekilmesi veya toplatılması
durumunun Kuruma bildirilmesi.
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h) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle ilgili belirlenmiş harçların ve ücretlerin ödenme-
si.

ı) Bitkisel drog ve preparatın elde edildiği bitkinin doğru teşhis edilmesi. 
i) 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 Kuruma sunduğu tüm belgelerin asılla-
rını saklamakla ve talep edildiğinde Kuruma sunmakla sorumludur.

(5) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsatlandırılmış olması ruhsat sahibinin hukuki
ve cezai yükümlülüğünü etkilemez.

(6) Kurum, güncel bilimsel gerekliliklere uygun olarak ruhsat düzenlenmiş ürünler için
de ilave bilgi belge talep edebilir. Ruhsat sahibi Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri
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 27- (1) Kurum tarafından ruhsatlandırılmış bir geleneksel bitkisel tıbbi ürünün

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

cebrî 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 devri işlemine konu olan geleneksel bitkisel tıbbi 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 geleneksel bitkisel
tıbbi ürün dosyasının eksiksiz bir biçimde devralan kişiye teslim edildiğine dair tutanak.

b) Ruhsatı devralan kişinin, ruhsat sahibinden beklenen tüm sorumlulukları yerine ge-
tirebileceğini gösteren;

1) 7 nci maddede ruhsat başvurusunda bulunabilecek kişiler için belirtilen mesleklerden
birine mensup olduğunu gösteren diploma aslı veya noter onaylı sureti veya Yükseköğretim
Kurulundan alınan mezuniyet belgesi.

2) Tüzel kişi olması durumunda, şirketin ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev ve un-
vanlarını belirten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

3) İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında farmakovijilans yetkilisi ile
ilgili belgeler.

4) Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bilim
servisini tanımlayan belge ve bu servisin adresi, telefon numarası ve KEP adresi.

c) Ruhsatı devralan kişinin adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve KEP adresi ile bir-
likte, geleneksel bitkisel tıbbi ürünün güncellenmiş kısa ürün bilgileri, kullanma talimatı, iç ve
dış ambalajın birer örneği ve noter aracılığıyla yapılan devirlerde, söz konusu ürün için daha
önce verilmiş olan ruhsatın aslı; güncellenmiş kısa ürün bilgileri ve kullanma talimatının su-
nulamadığı durumlarda geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgileri ve kullanma tali-
matı ile ilgili, gerekli tüm değişiklik ve güncellemelerin, geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsat
devir işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili kılavuzlar doğrultusunda yapılacağına ve onay alın-
madan satış izni başvurusu yapılmayacağına ilişkin, devralan tarafından eksiksiz olarak hazır-
lanmış taahhütname.
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ç) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ithalatı durumunda, lisansör firma tarafından dü-
zenlenmiş, ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişinin; söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatı,
Türkiye’de ruhsatlandırılması ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu, ortak pazar-
lama durumunda ise Türkiye’deki yetkili tek temsilci dışındaki gerçek ya da tüzel kişiye ortak
pazarlama yetkisinin verildiğini gösteren belge ile ortak pazarlama yapacak gerçek ya da tüzel
kişilerin ortak pazarlama konusundaki yazılı onayları.

d) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün lisans altında üretilmesi durumunda, lisansör firma
tarafından düzenlenmiş, üretimi yapan gerçek ya da tüzel kişinin; söz konusu ürünün Türki-
ye’de ruhsatlandırılması, üretimi ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu, ortak pa-
zarlama durumunda ise Türkiye’deki yetkili tek temsilci dışındaki gerçek ya da tüzel kişiye
ortak pazarlama yetkisi verildiğini gösteren belge ile ortak pazarlama yapacak gerçek ya da
tüzel kişilerin ortak pazarlama konusundaki yazılı onayları.

e) Türkiye’de imal edilecek geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde başvuru sahibinin üretici
olmaması durumunda, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde 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 geleneksel bitkisel
tıbbi ürünle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığına ilişkin taahhütnamenin sunulması ge-
rekir.

b) Devir işleminin gerçekleşmesinin ardından, geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ilişkin
olarak gerekli tüm değişiklik ve güncellemelerin yapılacağına dair, devralan firma tarafından
hazırlanmış bir taahhütnamenin eksiksiz olarak sunulması hâlinde, mevcut ürün dosyasına iliş-
kin olarak gerekli güncellemeler ve varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik işlemler, gele-
neksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsat devir işlemleri yapıldıktan sonra, ilgili kılavuzlar doğrultu-
sunda yapılır ve onay alınmadan satış iznine başvurulamaz.

c) Talep olması hâlinde; 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 ruhsatlandırılmasına, satışına, üre-
timine ilişkin yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi değiştirmesi durumunda birinci fıkrada
sayılan belgelere ek olarak mevcut ruhsat sahibinin ruhsat aslını iade ettiğini bildiren yazısının
sunulması; mevcut ruhsat sahibinin yetkisinin kalmadığını gösteren mahkeme kararı sunuldu-
ğunda ise birinci fıkranın (a) bendi hariç geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ilgili kılavuza uygun
olarak hazırlanan Modül 1 dosyası ile birlikte bu maddedeki tüm gerekliliklerin yerine getiril-
mesi zorunludur. Ancak bu durumdaki ürünün ülkemizde bir hastalık için tek teşhis veya tek
tedavi seçeneği olması durumunda Kurum mahkeme kararını beklemeksizin ruhsat, izin  veya
tescil belgesine ilişkin devir başvurusunu kabul edebilir ve sonuçlandırabilir. 
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(4) Kurum, yapılan ruhsat devri başvurusunu otuz gün içinde değerlendirir.
(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 28- (1) Ruhsat başvurusu yapan gerçek ya da tüzel kişi başvurudan oluşan

haklarını 27 nci maddede belirtilen ilgili koşulları yerine getirmek suretiyle başka bir gerçek
ya da tüzel kişiye devredebilir.

Satış izni alınması 
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ruhsatlandırılarak

ilk kez piyasaya sunulacak geleneksel bitkisel tıbbi ürün için satış izni alınması zorunludur.
(2) Kurum tarafından ruhsatlandırılarak ilk kez piyasaya sunulacak geleneksel bitkisel

tıbbi ürünler için ruhsat sahibi; Kurumca depocuya satış fiyat başvurusu uygun bulunulan ge-
leneksel bitkisel tıbbi ürünler için depolama faaliyetlerini kendi özel veya tüzel kişiliğine ait
tesislerde yapması durumunda Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, bunun dışındaki durum-
larda ise depolama yerine ait Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, taraflar arasında ürünün
depolanmasına yönelik olarak imzalanmış belgeyi ve taraflara ait sicil tasdiknamesini satış izni
başvurusu ile birlikte Kuruma sunar.

(3) Kurum, satış izni için başvurulan ve Kurumca fiyatı onaylanan geleneksel bitkisel
tıbbi ürüne ilişkin ambalaj örneğini ve kullanma talimatını gerekli bilgileri açısından inceler.

(4) Geleneksel bitkisel tıbbi ürünün ruhsata esas ambalaj bilgilerinin veya özelliklerinin
veya kullanma talimatının değişmesine yol açan işlemler için yeniden satış izni alınmasına ge-
rek yoktur. Ancak üretim yerinin yurt dışından ülkemize ya da ülkemizden yurt dışına transferi,
ambalaj boyutu değişikliği, ruhsat devir işlemleri sonrasında veya 23 üncü maddenin beşinci
fıkrası doğrultusunda ruhsatının askıda olma durumu kaldırılan ürünler için piyasaya sunul-
madan önce; ikinci fıkrada belirtilen belgeler sunulmaksızın Kuruma başvurularak satış izni
alınması gerekir.

(5) Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Sağlık Bakanlığı
tarafından kabul edilen halk sağlığı tehditlerine karşı acil durumlarda kullanılacak olan ve te-
dariki yalnızca kamu tarafından yapılacak geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için Kurum, satış
izninde söz konusu ürünlerin piyasaya sunulabileceği kamu hizmeti veren sağlık kurum ve ku-
ruluşlarına ilişkin kısıtlamalar tanımlayabilir. Söz konusu kısıtlamalar satış izninde belirtilir.

Ruhsatlandırma sonrası varyasyonlar
MADDE 30- (1) 27 nci madde istisna olmak üzere, geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruh-

satlandırıldıktan sonra bu ürüne ilişkin tüm değişiklikler için 18/12/2021 tarihli ve 31693 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönet-
melik hükümlerine ve ilgili kılavuza göre ruhsat sahibi tarafından Kuruma başvuru yapılır.

(2) Kurum, başvuru olması hâlinde fiyat tarifesinde yer alan bir ücrete tabi olmak kaydı
ile geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsatlandırıldıktan sonra başvuru sahibine bilimsel tavsiye
verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücretlendirme
MADDE 31- (1) Kurum bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere yönelik ücretlendir-

me uygulayabilir.
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Kılavuz 
MADDE 32- (1) Kurum gerekli gördüğü durumlarda bu Yönetmeliğin uygulanmasına

yönelik kılavuzlar veya tebliğler yayımlar.
Gizlilik
MADDE 33- (1) Bir geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ruhsat almak üzere başvuru sahibi

tarafından Kuruma sunulan bilgiler gizlidir. Bu gizlilik Kurum tarafından korunur.
Geri çekme
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden; geri çekmenin söz ko-

nusu 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.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile ilgili 6/11/2001

tarihli ve 2001/83/AT sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Direktifinde değişiklik yapan 31/3/2004 tarihli
ve 2004/24/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36- (1) 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gele-

neksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetme-

liğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Ara ürün izin belgeli ürünler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 36 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Geleneksel Bitkisel

Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinin geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri gereği ara ürün izin bel-
gesine sahip olan veya ara ürün izin belgesine yönelik işlemleri devam ederken ruhsat başvu-
rusunda bulunulan ve geleneksel bitkisel tıbbi ürün kapsamında değerlendirilmesine karar ve-
rilmiş ve ruhsatlandırılma süreci devam eden ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki yıl içerisinde ruhsatlandırma sürecinin tamamlanması zorunludur. Bu süre
zarfında ruhsat alamayan ürünlerin ara ürün izin belgesine sahip olanlarının izin belgeleri iptal
edilir ve ruhsat başvuruları iade edilir. Ara ürün izin belgeleri iptal edilen bu ürünlerin üreti-
mine, ithalatına ve piyasaya arzına izin verilmez. Piyasada bulunan ürünler raf ömrü sonuna
kadar piyasada bulunabilir. 

Ortak pazarlanan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yalnızca ilgili kıla-

vuza uygun olarak hazırlanan Modül 1 sunularak ortak pazarlama ruhsat başvurusu yapılmış,
ruhsat süreci devam eden geleneksel bitkisel tıbbi ürün için ruhsat sahipleri başvuru dosyalarını
tam ve eksiksiz dosya haline getirmek istemeleri durumunda gerekli tüm modülleri bu Yönet-
meliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma sunar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yalnızca ilgili kılavuza uygun olarak ha-
zırlanan Modül 1 sunularak ruhsatlandırılmış ortak pazarlamaya konu geleneksel bitkisel tıbbi
ürünler için ruhsat sahipleri ruhsat dosyalarını tam ve eksiksiz dosya haline getirmek istemeleri
durumunda gerekli tüm modülleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde
Kuruma güncellenmiş olarak sunar.

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hastalar için sağlığın yüksek seviyede korun-

masını esas alarak, ülkemizde henüz ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli sebeplerle
piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin, yurt dışından şahsi kullanım amacıyla reçeteli ola-
rak temin edilmesi ve hastanelerin yurt dışından toplu olarak ilaç teminine ilişkin usul ve esas-
ları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, endüstriyel olarak hazırlanmış veya endüstriyel bir

proses içeren yöntemle üretilmiş beşeri tıbbi ürünlerin yurt dışından şahsi kullanım amacıyla
reçeteli olarak temin edilmesi, hastanelerin yurt dışından toplu olarak ilaç teminini ve bu sü-
reçlerde rol alan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.  

(2) Bu Yönetmelik;
a) Klinik araştırma kapsamında kullanılan beşeri tıbbi ürünler ile erken erişim programı

kapsamında temin edilen beşeri tıbbi ürünlerin teminini ve kullanımını,
b) Şahsi eşya, kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilme-

diği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla
ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik tedarik edilen beşeri tıbbi ürünlerin teminini ve kullanı-
mını,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle

Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dük-
kanlara Mahsus Kanun, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ka-
nunu, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun,
22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tü-
keticinin Korunması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 506 ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Beşeri tıbbi ürün (ilaç):
1) İnsanlardaki hastalığı tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan ve-

ya,
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,
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c) Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek Yurt Dışı Etkin Madde Listesi: İlaçların Kişisel
Tedavide Kullanımını Değerlendirme Komisyonu tarafından endikasyon ve kullanım koşulları
değerlendirilerek Kurumca genele matuf kullanımı uygun görülen etkin maddeler listesini,

ç) ICH: Uluslararası Harmonizasyon Konseyini,
d) İlaç Tedarik Planlama Komisyonu: İlaçların piyasaya arzlarının takibine, arz mikta-

rında düşme yaşanan ilaçların tespitine, bu amaçla erken uyarı sistemlerinin kurulmasına, Ku-
ruma ulaşan bu yöndeki şikayet, talep ve bildirimlerin değerlendirilmesine, ilgili tüm paydaş-
larla çözüm yollarının istişare edilmesine ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına ilişkin faali-
yetleri belirlemek üzere Kurum bünyesinde teşkil edilen komisyonu,

e) İlaçların Kişisel Tedavide Kullanımını Değerlendirme Komisyonu: Endikasyon
dışı/yurt dışı ilaç başvurularını güncel bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirmek üzere
Kurum bünyesinde teşkil edilen komisyonu,

f) İlk ilaç başvurusu: Ülkemizde henüz ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli
sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kul-
lanılmak üzere yurt dışından şahsi kullanım amacıyla, reçeteli olarak temin edilmesine ilişkin
müdavi hekim tarafından Kuruma yapılan ilk başvuruyu,

g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
ğ) MHRA: Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleyici Ajansını,
h) Tanıtım: Bu Yönetmelik kapsamındaki beşeri tıbbi ürünlerin tıbbi ve/veya bilimsel

özellikleri hakkında ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen veya ruhsat/izin sahiplerinin
adı, talebi, katkısı, desteği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme
faaliyetlerini; bu çerçevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve
dergilere verilecek ilanları, doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak
duyuruları, bilimsel toplantıları ve ürün tanıtım toplantılarını ve benzeri etkinlikler ile yapılacak
faaliyetleri,

ı) Temsilci: Bu Yönetmelik kapsamında yurt dışı ilaç temin kaynağının yükümlülükle-
rini onun adına yerine getirmek üzere yazılı bir şekilde yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik
gerçek veya tüzel kişiyi,

i) TGA: Avustralya Terapötik Ürünler İdaresini,
j) Tıbbi acil durum: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın

meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedi-
likle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya
sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumları, 

k) Toplu temin: Tıbbi acil durum kapsamında hastaneler tarafından yurt dışı ilaç teda-
rikçileri aracılığı ile yapılan beşeri tıbbi ürün teminini,

l) Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kurulu: Kurumca yayımlanan düzenlemeler uyarınca
oluşturulan ve yurt dışından ilaç temini kapsamında bilimsel ve/veya idari değerlendirme yapan
kurulu,

m) Yurt dışı ilaç tedarikçileri: Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli
sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünleri temin etmek üzere; Bakanlık tarafından
uygun görülen kamu kurum kuruluşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunu ve Türk Eczacıları Bir-
liğini,

n) Yurt dışından ilaç temini: Hastanelerin yurt dışından toplu olarak ilaç temini istisna
olmak kaydıyla; hastalar için sağlığın yüksek seviyede korunmasını esas alarak, ülkemizde he-
nüz ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan bununla
birlikte Kurumca yurt dışından temini uygun görülen beşeri tıbbi ürünlerin, hastalıkların teşhis
ve tedavisinde kullanılmak üzere Bakanlık tarafından uygun görülen kamu kurum kuruluşları
ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışı ilaç temin kayna-
ğından teminini ve hastaneye veya hastaya ulaştırılmasını,
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o) Yurt dışı ilaç temin kaynağı: Yurt dışı ilaç tedarikçilerinin beşeri tıbbi ürünü temin
ettikleri yurt dışında yerleşik kurum veya kuruluşu,

ö) Yurt dışından toplu ilaç temini: Tıbbi acil durum kapsamında, Kurumca yurt dışından
toplu temini uygun görülen beşeri tıbbi ürünlerin hastaneler tarafından yurt dışı ilaç tedarikçileri
aracılığı ile teminini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5- (1) Herhangi bir hastalığın tedavisinde, güncel tedavi rehberleri doğrultu-

sunda etkililiği ve güvenliliği bilimsel ve yeterli sayıda klinik çalışma ile kanıtlanmış, ilgili
endikasyonda standart dozu belirlenerek Kurumca ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlerin ön-
celikle temin edilerek kullanımı esastır.

(2) Yurt dışından ilaç temini kapsamında temin edilen beşeri tıbbi ürünlerin hastalar
için sağlığın yüksek seviyede korunmasını esas alacak şekilde kalitesi, etkililiği ve güvenliliği
uluslararası kabul görmüş kriterlere uygun olarak gösterilir.

(3) Yurt dışından ilaç temini kapsamında beşeri tıbbi ürünlerin temini, iyi dağıtım uy-
gulamaları (GDP) mevzuat ve kılavuzlarına uygun olarak yapılır. Soğuk zincire tabi beşeri
tıbbi ürünler için ürünlerin tedarik süreçlerini de kapsayacak şekilde sıcaklık takibinin yapıla-
bildiği bir sistem kurulması zorunludur.

(4) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlar da dahil olmak üzere, yurt
dışı ilaç tedarikçileri, yurt dışından ilaç temini kapsamında temin ettikleri beşeri tıbbi ürünlere
ilişkin Kurumca yayımlanan kılavuza uygun olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile yurt dışı
ilaç temin kaynağını, temsilciyi ve temsilciye ait yetkilendirme belgesini Kuruma sunmak ve
bu belgeleri güncel tutmakla yükümlüdür. 

(5) Yurt dışından tedarik edilen ilaçlar için Türkiye’de yerleşik temsilci bulunması zo-
runludur. Yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla temsilci olabi-
lirler. Sekizinci fıkra kapsamında temin edilen beşeri tıbbi ürünlerin temsilcisinin ilgili beşeri
tıbbi ürün için bu Yönetmelik kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetler için münhasıran
tek yetkili olması zorunludur. 

(6) Yurt dışı ilaç tedarikçileri, tedarik ettikleri beşeri tıbbi ürünlere ilişkin izlenebilirliği
sağlamak üzere gerekli önlemleri almak, ilgili kayıtları tutmak ve tekil hareket bildirim işlem-
lerini yapmakla yükümlüdür. 

(7) ICH kurucu veya daimi üyesi yetkili ilaç otoriteleri, MHRA veya TGA tarafından
ruhsatlandırılarak piyasaya arz edilmiş beşeri tıbbi ürünlerin yurt dışı ilaç temin kaynağı tara-
fından bu ülkelerin iç piyasasından temini, doğrudan üretici/ruhsat sahibi firmalardan veya
ilgili ülkedeki yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş ecza depolarından alım yapılmak su-
retiyle sağlanır. ICH kurucu veya daimi üyesi yetkili ilaç otoriteleri, MHRA veya TGA tara-
fından ruhsatlandırılmış olmakla birlikte mezkûr yetkili ilaç otoritelerinin ülkeleri haricinde
herhangi bir ülkenin iç piyasasından söz konusu beşeri tıbbi ürünlerin temin edilmesi duru-
munda ise ürünün temin edileceği ülkedeki ürün serilerinin güvenliliğini ve iyi dağıtım uygu-
lamalarına (GDP) uygun olduğunu taahhüt eden üretici/ruhsat sahibi firma beyanı sunulması
zorunludur.
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(8) ICH kurucu veya daimi üyesi yetkili ilaç otoriteleri, MHRA veya TGA tarafından
ruhsatlandırılmamış beşeri tıbbi ürünler, yurt dışı ilaç temin kaynağı tarafından kalite, etkililik
ve güvenlilik şartlarının sağlanması ve sahte/kaçak ürünün önüne geçilmesi amacıyla,  yalnızca
üretici/ruhsat sahibi firmalardan temin edilir. Yurt dışı ilaç temin kaynağı tarafından bu fıkra
kapsamında temin edilen beşeri tıbbi ürünlerin Türkiye’ye ithalatının ilgili ülkeden doğrudan
yapılması esastır.

(9) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan başvurular
başta olmak üzere, Kurum ürün güvenliğine esas olmak üzere ürün bazında ve/veya beşeri tıbbi
ürünün temin edildiği ülke bazında karar almaya yetkilidir.  

(10) 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasındaki gerekliliklere ilave olarak 9 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan başvuru sonucu uygun bulunan beşeri tıbbi ürün-
lerin tesliminde Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) ile her seri için üretim tesisinin
teknik müdürü tarafından onaylanmış Analiz Sertifikası (Certificate of Analysis) ve uygulana-
bilir olduğu durumlarda her seri için Seri Serbest Bırakma Sertifikasının (Certificate of Batch
Release) sunulması zorunludur.

(11) Yurt dışından toplu ilaç temini için başvurular Kurumca yayımlanan kılavuza uy-
gun olarak yalnızca hastaneler tarafından yapılır. 

(12) Toplu temin istisna olmak kaydıyla yurt dışından ilaç temini kapsamında herhangi
bir kurum veya kuruluş tarafından Kuruma direkt başvuru yapılamaz. Başvuruya esas bilgi ve
belgeler yalnızca yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından temin edilerek Kuruma iletilir. Yurt dışı
ilaç tedarikçileri tarafından Kuruma başvurusu yapılmış ürünler için Kurum yurt dışı ilaç te-
darikçilerine ilave olarak yetkili otoritelerden, imalatçıdan, yurt dışı ilaç temin kaynağından
ya da temsilcisinden bilgi veya belge talep edebilir, Kuruma ek bilgi ve belge sunulabilir.

(13) Yurt dışı ilaç tedarikçileri yurt dışından ilaç temini kapsamında tedarik edecekleri
beşeri tıbbi ürünler için yurt dışı ilacın temin kaynağını ve temsilci bilgilerini başvuru aşama-
sında Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yurt dışı ilaç tedarikçileri Kuruma bildirdikleri ve Ku-
rumca onaylanan yurt dışı ilaç temin kaynakları harici bir yerden beşeri tıbbi ürün tedarik ede-
mez. Aynı ürüne ilişkin birden fazla yurt dışı ilaç temin kaynağı olması halinde her yurt dışı
ilaç temin kaynağı için Kuruma ayrı başvuru yapılır ve Kurum her başvuruyu ayrı değerlendirir. 

(14) Yurt dışı ilaç temin kaynağına ve temsilciye ilişkin her türlü değişiklik yurt dışı
ilaç tedarikçileri tarafından en geç 15 iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. 

(15) Kuruma yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından sunulan belgeler Yurt Dışı İlaç De-
ğerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Tedariki uygun görülen beşeri tıbbi ürün, yurt
dışı ilaç temin kaynağı ve temsilci firma bilgileri kayıt altına alınarak yurt dışı ilaç tedarikçi-
lerine bildirilir.

(16) Yurt dışı ilaç tedarikçileri yurt dışından ilaç temini kapsamında tedarik ettikleri
beşeri tıbbi ürünleri Kurumca yayımlanan kılavuza uygun olarak kamuya duyurur ve Kurumca
belirlenen asgari aralıklarla günceller.

(17) Bu Yönetmelik uyarınca temin edilen beşeri tıbbi ürünler için 25/4/2017 tarihli
ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kul-
lanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekod uygulaması yapılır ve İlaç Takip
Sistemi (İTS) bildirimleri gerçekleştirilir. Söz konusu işlemler 21/10/2017 tarihli ve 30217 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği kapsamında
Kurumca izin belgesi verilmiş sekonder ambalajlama tesisleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
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(18) Kurum tarafından yurt dışından tedariki onaylanan kontrole tâbi olmayan beşeri
tıbbi ürünler ithal edilirken Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi
Tebliği gereği kontrol belgesi onayı ile aynı Tebliğ gereği ithalat bildirimlerinin yapılması zo-
runludur.

(19) Kurum tarafından yurt dışından tedariki onaylanan kontrole tâbi beşeri tıbbi ürün-
ler ithal edilirken Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği
gereği kontrol belgesi onayı ile Kontrole Tâbi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname dü-
zenlenmesi ve aynı Tebliğ gereği ithalat bildirimlerinin yapılması zorunludur. Sağlık Bakanlı-
ğının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde olmamakla birlikte,
27/12/1966 tarihli ve 812 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uyuşturucu Maddelere
Dair 1961 Tek Sözleşmesi, 27/10/1980 tarihli ve 2326 sayılı Kanunla onaylanması uygun bu-
lunan 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 22/11/1995 tarihli ve 4136 sayılı Kanunla onay-
lanması uygun bulunan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi eki listelerde veya 2313 sayılı Kanun kapsamında olan kontrole tâbi beşeri
tıbbi ürünler için de aynı işlemler geçerlidir.

(20) Yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünler için gerekli tüm belgelerin uygu-
lanabilir hallerde; ilgili sağlık otoritesinden resmî onaylı, apostil şerhli veya konsolosluk onaylı
olması gerekir.

(21) Kurum tarafından talep edilmesi halinde yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından ilacın
ruhsatlı olduğu ülkenin sağlık otoritesinden alınan iç pazar fiyatının belirtildiği apostil şerhli
belge, proforma fatura örneği ve distribütör firmadan alınan ürünler için üretici firmadan alınan
fatura belgesi Kuruma sunulur.

(22) Yurt dışı ilaç tedarikçileri bu Yönetmelik kapsamında Kurumca izin verilen ilaçlar
haricinde herhangi bir beşeri tıbbi ürünü tedarik edemez.

(23) Bu Yönetmelik uyarınca temini yapılan beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımı yapılamaz. 
(24) Bu Yönetmelik uyarınca temini yapılan beşeri tıbbi ürünlerin 6769 sayılı Kanun

hükümlerine uygun olması gerekir.
(25) Bu Yönetmelik uyarınca yürütülen faaliyetlerde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hastaların veri güvenliliği sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlk İlaç Başvurusu ve Değerlendirme, Yurt Dışı 

İlaç Kullanım Başvurusu ve Toplu Temin

İlk ilaç başvurusu ve değerlendirme
MADDE 6- (1) Ülkemizde hâlihazırda ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler ile tedavi seçenek-

lerinin tümünün kullanıldığı veya kullanılmasına engel durumu olan hastalar için hastalıklarının
teşhis ve/veya tedavisinde kullanılmasını gerektiren durumlarda yapılacak ilk ilaç kullanım
başvuruları, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularından alınacak, en az biri ilgili branştan
olmak üzere 3 hekim imzası ile düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu ve 7 nci maddenin birinci
fıkrasında sıralanan belgeler ile hastanın müdavi hekimi tarafından Kuruma yapılır.

(2) Birinci fıkra uyarınca müdavi hekim tarafından yapılan ilaç başvuruları İlaçların
Kişisel Tedavide Kullanımını Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Uygun gö-
rülen başvurular Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kuruluna sunulur. Kurul incelemesini ve onayını
takiben Kurumca yurt dışı ilaç tedarikçilerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili
etkin maddeyi ve formu içeren ilaç araştırma süreçlerinin başlatılmasına yönelik bildirim ya-
pılır. Başvuru değerlendirme sonucu hekime iletilir.
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(3) Ülkemizde ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan ilaçlar
için ise müdavi hekimler tarafından yapılan ilk ilaç başvuruları öncelikle İlaç Tedarik Planlama
Komisyonundan görüş alınarak uygun görülen başvurular Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kuru-
luna sunulur. Kurul incelemesini ve onayını takiben Kurumca yurt dışı ilaç tedarikçilerine bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili etkin maddeyi ve formu içeren ilaç araştırma sü-
reçlerinin başlatılmasına yönelik bildirim yapılır. Başvuru değerlendirme sonucu hekime ile-
tilir.

(4) Yurt dışı ilaç tedarikçileri temin edecekleri beşeri tıbbi ürünün ismi, temin edileceği
ülke bilgisi, üretici firma ve yurt dışı ilaç temin kaynağı, temsilci firmanın isim ve adres bilgi-
lerini Kurumca yayımlanan kılavuz hükümlerine uygun olarak Kuruma iletir. 

(5) Kurum bu Yönetmelik uyarınca gerekli değerlendirmeyi yapar. Uygun bulunan baş-
vurulara onay verilerek başvuru sahibi yurt dışı ilaç tedarikçilerine gerekli bilgilendirme yapı-
lır.

Yurt dışı ilaç kullanım başvurusu
MADDE 7- (1) Yurt dışı ilaç kullanım talebi için Kuruma Elektronik Reçete Sistemi

üzerinden aşağıdaki belgeler eklenmek suretiyle başvurulur:
a) Yurt Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu.
b) Sağlık Kurulu Raporu veya İlaç Kullanım Raporu örneği.
c) Hastanın hekimi tarafından bilgilendirildiğine dair hastanın veya kanuni temsilcisinin

rızasını belirten bu Yönetmelik uyarınca Kurumca yayımlanan kılavuza uygun olarak hazır-
lanmış Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu.

ç) İlgili etkin maddenin, ilgili endikasyonda kullanımında etkililiği ve güvenliliğini ka-
nıtlayan bilimsel literatür.

d) Hastanın aldığı tedavileri, bu tedavilerle elde edilen yanıtları ve tanıyla ilgili güncel
laboratuvar değerlerini içeren epikriz.

(2) Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek Yurt Dışı Etkin Madde Listesinde kullanım
şartı belirtilen etkin maddelerin, bu şartlara uygun hastalarda kullanımı için ayrıca Kurum izni
aranmaz. 

(3) Kurum, başvuruda kullanımı talep olunan beşeri tıbbi ürünün etkin maddesinin ilgili
endikasyonda kullanımının bilimsel yönden uygun olup olmadığını değerlendirir. İlgili beşeri
tıbbi ürün ancak Kurum iznini müteakiben bu Yönetmelik kapsamında temini sonrası kullanı-
labilir. İşbu madde kapsamında Kurum izni alınmadan yurt dışı ilaç kullanımına başlanılmış
ise geriye dönük bu gibi durumlar için yapılacak başvurular tıbbi acil durumlar dışında değer-
lendirilmeye alınmaz. 

(4) Uygulanan tedavi sonrası etkililik ve yan etki bakımından olumlu cevap alınan has-
talarda tedaviye devam etmek istenir ise iznin son bir ayı içinde başvuru yapılabilir. Hekim ta-
rafından yeniden Elektronik Reçete Sistemi üzerinden Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu ve
Etkililik ve Yan Etki Geri Bildirim Formu doldurularak başvuru yapılır. 

(5) Kurum, talep edilen etkin maddeyi içeren beşeri tıbbi ürüne ve ilgili endikasyona
yönelik ek bilgi/belge isteyebilir; hastalıkla ilgili olarak yapılmış özel laboratuvar tetkiklerinin
sonuçlarını da (kemik iliği biyopsisi, histopatoloji değerlendirme sonuçları, genetik testler ve
benzeri) talep edebilir. 

(6) Hastalığın ilerlemesi, hastanın hayatını kaybetmesi, ilaç alerjisi ve ciddi advers et-
kiler gibi olumsuz bir durum gelişmesine bağlı olarak tedavinin sonlandırılmasını gerektiren
hallerde en geç 5 iş günü içinde, tedaviyi üstlenen hekim tarafından gerekçesiyle birlikte Ku-
ruma bilgi verilmesi zorunludur.
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(7) Uygun bulunmayan başvurular için hastanın hekimi tarafından bilimsel olarak ge-
çerliliği bulunan itirazlar olması durumunda başvuru yeniden değerlendirilebilir. 

(8) Kurumca yayımlanan Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek Yurt Dışı Etkin Madde
Listesinde yer alan etkin maddeler için tanımlanmış kullanım şartları istisna olmak kaydıyla
yurt dışı etkin madde kullanım izni şahsi (hasta bazında) olup hastanın içinde bulunduğu özel
klinik durum için verilir. Herhangi bir hasta için verilen izin; benzer teşhis konulmuş fakat
farklı klinik seyre sahip diğer hastalara emsal teşkil etmeyeceği gibi Kurumun talep edilen
etkin maddeyle ilgili genel bir sağlık stratejisini de yansıtmaz.

(9) Kurum, hastanın ilerleyen veya değişen klinik durumundan dolayı söz konusu izni
iptal edebilir, doz ve uygulama süresinde değişiklik yapabilir.

Toplu temin
MADDE 8- (1)  Tıbbi acil durum kapsamında kullanılmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin

temin edilmesine yönelik başvurular, hastaneler tarafından Kurumca yayımlanan kılavuza uy-
gun olarak yapılır. 

(2) Başvuruda beşeri tıbbi ürünün kullanımının öngörüldüğü tıbbi acil durum, temin
edilmek istenen etkin maddenin adı ve öngörülen temin miktar bilgilerine yer verilir.

(3) Başvuruda hastane başhekiminin veya mesul müdürünün imzası zorunludur.
(4) Hastaneler tarafından toplu temini talep edilen ilaçların hasta sağlığı açısından hayati

önemi haiz ilaçlar olması gerekir. Bu ilaçlar için hastaneler tarafından yapılan toplu talepler
Bakanlığa bağlı kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri başvuruları önceliklendirilerek de-
ğerlendirilir. Bu başvurular öncelikle İlaç Tedarik Planlama Komisyonu tarafından değerlen-
dirilir, gerekmesi halinde ilacın etkililiği, güvenliliği ve terapötik alandaki gerekliliğine ilişkin
Kurum bünyesindeki diğer komisyon ve kurullardan görüş alınır.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında İlaç Tedarik Planlama Komisyonu tarafından uygun
görülen başvurular Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kuruluna sunulur. Kurumca yurt dışı ilaç te-
darikçilerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili etkin maddeyi ve formu içeren
ilaç araştırma süreçlerinin başlatılmasına yönelik bildirim yapılır. 

(6) Yurt dışı ilaç tedarikçileri temin edecekleri beşeri tıbbi ürünün ismi, temin edileceği
ülke bilgisi, üretici firma ve yurt dışı ilaç temin kaynağı, temsilci firma, isim ve adres bilgilerini
Kurumca yayımlanan kılavuz hükümlerine uygun olarak Kuruma iletir. 

(7) Kurum bu Yönetmelik uyarınca gerekli değerlendirmeyi yapar. Uygun bulunan baş-
vurulara onay verilerek başvuru sahibi yurt dışı ilaç tedarikçilerine gerekli bilgilendirme yapılır.
Başvuru değerlendirme sonucu ilgili yurt dışı ilaç tedarikçisi ile toplu temin başvurusu yapan
hastaneye iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışından Tedarik Edilen Beşeri Tıbbi Ürünlere İlişkin Gereklilikler, Yurt Dışı İlaç

Tedarikçilerinin ve Temsilcilerin Sorumlulukları, Temsilci ve Temsilci Değişikliği

Yurt dışından tedarik edilen beşeri tıbbi ürünlere ilişkin gereklilikler
MADDE 9- (1) Yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünlerin iyi üretim uygula-

maları (GMP) kapsamında üretilmesi zorunlu olup kalitesi, etkililiği ve güvenliliği iyi klinik
uygulamalarına (GCP) uyumlu olarak yapılmış klinik araştırmalar ile gösterilir.

(2) Yurt dışı ilaç tedarikçilerine bildirilen etkin maddeleri içeren beşeri tıbbi ürünler
için hasta sağlığının yüksek seviyede korunması esas olup bu Yönetmelik uyarınca, ruhsatlan-
dırma kriterleri açısından yalnızca aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan beşeri tıbbi ürünler
temin edilebilir:
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a) Yurt dışından temin edilen beşeri tıbbi ürünün; ICH kurucu veya daimi üyesi yetkili
ilaç otoriteleri, MHRA veya TGA tarafından bilimsel olarak kabul edilebilir kalite, etkililik ve
güvenliliğe sahip olduğu onaylanarak, ruhsatlandırılmış ve piyasaya arz edilmiş olması gere-
kir.

b) Yurt dışından temin edilen beşeri tıbbi ürünün; Kurum ya da ICH kurucu veya daimi
üyesi yetkili ilaç otoriteleri, MHRA veya TGA tarafından iyi üretim uygulamaları (GMP) de-
netimi yapılarak verilmiş ilgili ürünü kapsayan geçerli bir uygunluk sertifikasına sahip olması
gerekir. Bu ilaçların, temin edilecek ülkede veya bu fıkrada bahsedilen ülkelerin herhangi bi-
rinde piyasaya arz edilmiş olması gerekir. Bu bent kapsamında temin edilecek beşeri tıbbi ürün-
ler için Kurum ürün güvenliliği ve etkililiğini gösterecek her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir,
söz konusu beşeri tıbbi ürünlere ilişkin belirleyeceği kriterlere uygun olacak şekilde klinik
araştırma ve/veya çalışma yapılmasını talep edebilir, ruhsat başvurusu yapılmış veya ruhsat
vermiş yetkili otorite ile değerlendirme yapabilir.

c) Tedavi seçenekleri açısından (a) veya (b) bentlerine uygun beşeri tıbbi ürün olmadığı
durumlarda, İlaçların Kişisel Tedavide Kullanımını Değerlendirme Komisyonu tarafından hasta
bazlı yapılan değerlendirmede tedavi açısından tıbbi zorunluluk bulunan ilgili beşeri tıbbi ürün
için Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirme yapılarak hasta bazlı onay
verilebilir. Bu bent kapsamında temin edilecek beşeri tıbbi ürünler için Kurum ürün güvenlili-
ğini ve etkililiğini gösterecek her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir, söz konusu beşeri tıbbi
ürünlere ilişkin belirleyeceği kriterlere uygun olacak şekilde klinik araştırma ve/veya çalışma
yapılmasını talep edebilir, ruhsat başvurusu yapılmış veya ruhsat vermiş yetkili otorite ile de-
ğerlendirme yapabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fıkralara uygun olarak temin edilecek beşeri
tıbbi ürünlerin; Türkiye’de kullanımını talep eden doktorun belirttiği endikasyon ile aynı en-
dikasyonda ruhsatlı olması ya da ilgili ülke veya ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından aynı
endikasyon için kendi ülkesinde kullanımına izin verilmiş olması gerekir. 

(4) Dünyada en az bir ülkede ruhsatlı olmakla birlikte henüz ICH kurucu veya daimi
üyesi yetkili ilaç otoriteleri, MHRA veya TGA tarafından ruhsatlandırılmamış olan beşeri tıbbi
ürünler için bu Yönetmelik uyarınca talep edilen belgelere ilave olarak ilgili ürüne ait sertifika
numarası bulunan Farmasötik Ürün Sertifikası (CPP), iyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikası
ve kısa ürün bilgisinin Kuruma sunulması gerekir. Kurum, bu beşeri tıbbi ürünler için yapılan
başvuruların değerlendirilmesi aşamasında iyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikası, denetim
raporu, Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu (PGGR), beşeri tıbbi ürün ile yapılmış klinik
araştırma ve/veya çalışmalar ve/veya sonuçları başta olmak üzere ilave bilgi ve belge talep
edebilir. 

(5) Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kurulunca ikinci fıkranın (b) veya (c) bentleri uyarınca
temin edilecek beşeri tıbbi ürünler için ürün bazlı olarak iyi üretim uygulamaları (GMP) dene-
timi yapılmasına karar verilebilir. Söz konusu denetimler Kurumca yayımlanan kılavuz kap-
samında değerlendirilerek yerinde ya da dosya üzerinden yapılabilir. Denetlenecek ürünlere
ilişkin öncelik değerlendirmesi Kurum ilgili kurul/komisyonlarınca yapılır.

Yurt dışı ilaç tedarikçilerinin ve temsilcilerin sorumlulukları
MADDE 10- (1) Yurt dışı ilaç tedarikçilerinin 984 sayılı Kanun ve 15/6/2022 tarihli

ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde
Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından dü-
zenlenen izin belgesine sahip olmaları gerekir. Bu kapsamda İyi Dağıtım Uygulamaları mev-
zuatına uygun faaliyet göstermeleri zorunludur.
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(2) Yurt dışı ilaç tedarikçileri bünyesindeki mesul müdür, ilgili kanunlar ile Ecza Tica-
rethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerinde tanımlanan sorumluluklarıyla birlikte bir farmakovijilans sistemi kurulması ve yürü-
tülmesi ile yükümlüdür. 

(3) Farmakovijilans sistemi aşağıdaki gereklilikleri yerine getirir: 
a) Eczacı ya da hekim olmak üzere en az bir kişiyi farmakovijilans yetkilisi olarak sü-

rekli ve kesintisiz istihdam eder, farmakovijilans yetkilisinin görevinin başında bulunamadığı
zamanlarda aynı nitelikleri taşıyan vekilinin farmakovijilans yetkilisinin görevlerini yerine ge-
tirmesini sağlar.

b) Farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak görevlendirdiği kişilerin isimlerini, mesleki
özgeçmişlerini ve 24 saat geçerli iletişim bilgilerini atama tarihinden itibaren en geç yedi gün
içinde Kuruma bildirir.

c) Farmakovijilans yetkilisinin veya vekilinin değişmesi durumunda, bunların yerine
en geç üç ay içerisinde atama yaptıktan sonra (b) bendinde belirtildiği şekilde Kuruma bildi-
rir.

ç) Farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak görevlendirdiği kişilerin farmakovijilans
konusunda Kurum tarafından düzenlenecek temel eğitim programına katılımını temin eder. 

d) Farmakovijilans ile ilgili görevlerinin tamamını Kurumca izin verilmiş bir sözleşmeli
farmakovijilans hizmet kuruluşuna devredebilir, bu durumda bünyesinde farmakovijilans yet-
kilisi veya vekili bulundurması gerekmez. 

e) Yurt dışı ilaç kullanımı kapsamında tedarik edilen ilacın pazarda olduğu diğer ülke-
lerin yetkili otoriteleri tarafından getirilen yasaklama ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere ilacın
yarar/risk değerlendirmesini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik konusunda Kurumu derhal
bilgilendirir.

f) Yurt dışı ilaç kullanımı kapsamında tedarik edilen ilaca ilişkin Türkiye’de hastalar
veya sağlık mesleği mensupları tarafından bildirilmiş tüm şüpheli advers reaksiyonlara dair
ayrıntılı kayıtları tutar.

g) Yurt dışı ilaç kullanımı kapsamında tedarik edilen ilaçla ilgili olarak kendisine ulaşan
tüm advers reaksiyonları, söz konusu bilginin alınmasını takiben on beş gün içerisinde Kuruma
bildirir. Ayrıca bu raporlara ilişkin takip bilgilerini toplar ve on beş gün içerisinde Kuruma ile-
tir.

ğ) Yurt dışı ilaç kullanımı kapsamında tedarik edilen ilaçla ilgili olarak ülkemize ait
verileri de içeren tüm bilimsel ve tıbbi literatürü izler ve literatürde yer alan Türkiye’de mey-
dana gelmiş advers reaksiyonları on beş gün içerisinde Kuruma bildirir.

h) Kuruma yapılacak advers reaksiyon bildirimlerinde 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelikte belirtilen TÜFAM
bildirim formu kullanılır.

(4) Yurt dışı ilaç tedarikçileri bu Yönetmelik ve Kurumca yayımlanan kılavuzda belir-
lenen şartlara uygun olarak; beşeri tıbbi ürüne ilişkin ürün güvenliliğine ilişkin belgeleri, analiz
sertifikalarını ve yurt dışı ilaç temin kaynağına yönelik belgeleri Kuruma sunar. İlk kontrol
belgesi başvurusu aşamasında talep edilen belgeler Kurum tarafından değerlendirilir. Sonraki
ithalat süreçlerinde ilgili sertifikalar ve/veya belgelerin kontrolü, yurt dışı ilaç tedarikçilerinin
sorumluluğundadır. İthal edilen ilaçların tüm serilerine ait ilgili belge ve kayıtlar, Kurumun ta-
lep etmesi halinde sunulmak üzere, yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından en az 14 yıl boyunca
saklanır.
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(5) Yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından Kurumca ilk defa teminine izin verilen etkin
maddeler için ürün araştırma sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine ve Kurumca yayımlanan
kılavuz gerekliliklerine uygun olarak temin edilen bilgi ve belgeler, en geç 30 iş günü içerisinde
Kuruma sunulur. Mezkûr belgelerin bu süre içerisinde Kuruma sunulamayacak olması duru-
munda Kurumdan gerekçesi ve sunulacağı tarih bilgisi ile birlikte ek süre talep edilebilir. 

(6) Kurumca teminine izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin yurt dışı ilaç tedarikçileri ta-
rafından reçetenin kendilerine ulaşmasını takiben en geç 15 iş günü içerisinde iyi dağıtım uy-
gulamaları kapsamında talep sahibine ulaştırılması esastır.

(7) 8 inci madde kapsamında toplu temin edilen ilaçlar ile 9 uncu maddenin ikinci fık-
rasının (c) bendi kapsamında hasta bazlı kullanıma izin verilmek sureti ile ithal edilen ilaçlar
istisna olmak üzere, hastaların ilaca erişimini temin etmek ve sürdürülebilir sağlık hizmeti su-
numunu sağlayabilmek adına yurt dışı ilaç tedarikçilerinin beşeri tıbbi ürünleri asgari 1 aylık,
azami 6 aylık miktarda stoklarında bulundurması esastır. Bu madde kapsamında belirtilen asgari
süre çerçevesinde ilaç stoğunun sağlanamaması durumunda, ilgili durum yurt dışı ilaç tedarik-
çileri tarafından gerekçesi ile birlikte Kuruma bildirilir. 

(8) Yurt dışı ilaç tedarikçileri temin ettikleri beşeri tıbbi ürünlerin ticari isimleri, kutu
sayıları ve kutu ücretleri de dahil olmak üzere Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında
talep edilecek bilgi ve belgeleri Kurumca yayımlanan kılavuza uygun olarak Kuruma sunmakla
yükümlüdür. 

Temsilci
MADDE 11- (1) Temsilci, yurt dışı ilaç temin kaynağının yükümlülüklerini onun adına

yerine getirir.
(2) Temsilci atanması; bir yetki belgesi düzenlendiğinde ve yurt dışı ilaç temin kaynağı

tarafından yazılı olarak kabul edildiğinde geçerlilik kazanır. Yetki belgesi ile bu Yönetmelikte
tarafların birine açıkça tevdi edilen sorumlulukların devri söz konusu olamaz. Kurum gerek
görmesi halinde asgari sorumlulukları içeren yetki belgesi örnekleri ve tip sözleşmeler yayım-
layabilir. 

(3) Bir beşeri tıbbi ürünün bu Yönetmelik kapsamında yurt dışı ilaç tedarikçilerince te-
min edilebilmesi için Türkiye’de yerleşik bir temsilcisi bulunur. Yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili
gereklilikleri karşılamak kaydı ile temsilci olabilirler.

(4) Temsilci, kendisi ile yurt dışı ilaç temin kaynağı arasında mutabık kalınan yetki bel-
gesindeki görevleri yerine getirir. Temsilci yetki belgesinin bir suretini talebi üzerine Kuruma
sağlar. Yetki belgesi kapsamındaki beşeri tıbbi ürünlerle ilgili olarak yurt dışı ilaç temin kay-
nağının asgari aşağıdaki görevlerini yerine getirir. Yurt dışı ilaç temin kaynağı temsilcisinin
bu görevi yerine getirmesine olanak sağlar. 

a) Temsilci, yurt dışı ilaç temin kaynağı tarafından Kurumca yayımlanan kılavuza uygun
olarak tanımlanan teknik dokümantasyonun hazırlanmış olduğunu doğrular.

b) Temsilci, beşeri tıbbi ürünlerden kaynaklanan riskleri gidermek veya bu mümkün
değilse azaltmak için yapılan düzeltici veya önleyici faaliyetler kapsamında yurt dışı ilaç te-
darikçisi ile işbirliği yapar.

(5) Yurt dışı ilaç temin kaynağı, ilgili mevzuata uygun olarak tanımlanan teknik dokü-
mantasyonun gerektirdiği şekilde etkililiği, güvenliliği ve kalitesi kanıtlanmış beşeri tıbbi ürünü
yurt dışı ilaç tedarikçisine sağlamak ile yükümlüdür. Yurt dışı ilaç temin kaynağının bu Yönet-
melikte belirlenen yükümlülüklere uymadığı durumda temsilci yasal olarak aynı temelde mü-
teselsilen sorumlu olur. 

(6) Temsilci, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak gerekli doküman-
tasyonu talep edilmesi halinde yurt dışı ilaç tedarikçisine sunmakla yükümlüdür. 
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(7) Temsilci, piyasaya arz edilen ve sözleşmesi kapsamında olan bir ilacın bu Yönet-
meliğe uygun olmadığını düşünmesi veya buna ilişkin gerekçesi olması durumunda, bu durumu
yurt dışı ilaç tedarikçilerine ve Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Temsilci değişikliği
MADDE 12- (1)  Temsilci değişikliği için ayrıntılı düzenlemeler; yurt dışı ilaç temin

kaynağı yeni başlayan temsilci ve uygulanabilir olduğu yerde önceki temsilci arasındaki bir
sözleşmede açıkça tanımlanır. Bu sözleşme, asgari olarak aşağıdaki hususlara değinir:

a) Önceki temsilcinin yetki belgesinin feshedilme tarihi ve yeni temsilcinin yetki bel-
gesinin başlangıç tarihi.

b) Gizlilik ilkeleri ve mülkiyet hakları dâhil olmak üzere dokümanların transferi.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 13- (1) Kurum, endikasyon ve kullanım koşullarını değerlendirerek genele

matuf Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek Yurt Dışı Etkin Madde Listesi oluşturabilir. Bu
amaçla İlaçların Kişisel Tedavide Kullanımını Değerlendirme Komisyonu tarafından endikas-
yon ve kullanım koşulları değerlendirilerek genele matuf kullanımı uygun görülen etkin mad-
deler Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kuruluna sunulur. Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Kurulu
onayıyla, Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek Yurt Dışı Etkin Madde Listesi Kurumca ya-
yımlanır. Kurum yurt dışı ilaç tedarikçilerine gerekli bilgilendirmeyi yapar, güncel bilimsel
gelişmeler ve uygulamalar doğrultusunda bu listeyi günceller. 

(2) Kurum, gerek gördüğü hallerde ithal edilen beşeri tıbbi ürün, firma, kamu kurum
ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili her türlü denetim, inceleme ve soruşturma ya-
pabilir.

(3) Kurum tarafından verilmiş izinler doğrultusunda yapılan tedaviler ve bunlardan elde
edilecek sonuçlar, Bakanlık dışında herhangi bir kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişiler ile pay-
laşılamaz, amacı dışında kullanılamaz. Bu kapsamda elde edilen veriler ile Kurum tarafından
bilimsel yayın yapılabilir. Bunun haricinde herhangi bir kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişi-
lerce bilimsel yayın amacıyla (vaka takdimi hariç) kullanılabilmesi için Kurum izni alınması
zorunludur. Yine bu kapsamda elde edilen veriler beşeri tıbbi ürün ilaç ruhsatlandırma çalış-
malarına esas veri olarak kullanılamaz. Gizlilik ilkelerine riayet edilmemesi halinde ilgili mev-
zuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında temin edilen beşeri tıbbi ürünler için Kurum gerek gör-
mesi halinde ürünleri analiz etmek veya ettirmek üzere numune talep edebilir, gerek görmesi
halinde yurt dışı ilaç tedarikçilerinin depolarından da kendisi numune alabilir. Yurt dışı ilaç te-
darikçileri tarafından bu fıkra kapsamında ürünün bulunduğu herhangi bir noktadan analiz için
numune temin edilmesi zorunludur. 

(5) Dördüncü fıkra kapsamında temin edilen numuneler ve analiz masraflarına ilişkin
her türlü gider yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından karşılanır.

(6) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı durumlarda, aykırılığın niteliğine
uygun olarak Kurum tarafından ürün hareketleri ve bildirimleri İlaç Takip Sistemi üzerinden
durdurulabilir.

İdari yaptırım
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı takdirde, fiilin duru-

muna göre 984 sayılı Kanun, 1262 sayılı Kanun, 6502 sayılı Kanun, 2313 sayılı Kanun,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 31/3/2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu, 6769 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen yurt dışı ilaç tedarikçileri ile
temsilcilere bu Yönetmelikteki faaliyetlerine ilişkin Kurumca ithalat kısıtlaması da dahil olmak
üzere ilgili mevzuatta yer alan her türlü yaptırım uygulanabilir, bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyetlerden men kararı verilebilir. Bu madde kapsamında men kararı uygulanan yurt dışı ilaç
tedarikçilerinin var olan ithalat izinleri iptal edilir. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 984 sayılı Kanun, 1262

sayılı Kanun ve 2313 sayılı Kanun, 5607 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Kılavuz
MADDE 16- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacı ile Kurum tarafın-

dan kılavuz yayımlanabilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yurt dışı ilaç teda-

rikçileri tarafından tedariği yapılmış olup stoklarında yer alan beşeri tıbbi ürünler ile bu Yö-
netmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış ithalat izni kapsamında tedarik edilecek beşeri tıbbi
ürünlerin tedarik edildiği firma ve menşe bilgileri, stok miktarı ve seri numarası bilgileri Yö-
netmeliğin yayımı tarihi itibarı ile 15 gün içinde Kuruma bildirilir. 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yurt dışı ilaç tedarikçileri tarafından sipa-
rişi verilmiş veya temin sürecinde olan veya ihale süreci tamamlanmış beşeri tıbbi ürünler, Ku-
rumca belirlenen gerekliliklerin karşılanması ve Kurumca onaylanan yurt dışı ilaç temin kay-
nağından temin edilmesi kaydıyla en geç 90 güne kadar azami 6 aylık stok miktarını geçme-
yecek miktarda tedarik edilmeye devam edilebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde soğuk zincire tabi beşeri
tıbbi ürünler için ürünlerin tedarik süreçlerini de kapsayacak şekilde sıcaklık takibinin yapıla-
bildiği bir sistem kurulması zorunludur.

(4) Yurt dışı ilaç tedarikçileri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği kapsamında Kurumca izin belgesi verilmiş
bir sekonder ambalajlama tesisi ile imzalanmış sözleşmeyi Kuruma sunmakla yükümlüdür. 

(5) Yurt dışı ilaç tedarikçileri, stoklarındaki beşeri tıbbi ürünler için 5 inci maddenin
altıncı ve on yedinci fıkraları hükümlerini bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün
içinde sağlamış olmak zorundadır. 

(6) Bu madde kapsamında tedarik edilmiş olmakla birlikte geçiş hükümlerine ilişkin
sürenin sona ermesinden sonra bu Yönetmelik gerekliliklerini karşılamayan beşeri tıbbi ürün-
lerin dağıtımı ve kullanımı durdurulur. Bu ürünler için verilmiş ithalat izinleri iptal edilir.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 5 inci maddesinin beşinci ve on altıncı fıkraları ile 11 inci ve 12 nci maddeleri yayımı

tarihinden bir ay sonra, 
b) 5 inci maddesinin altıncı ve on yedinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin ikinci ve

üçüncü fıkraları yayımı tarihinden üç ay sonra, 
c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden altı ay sonra,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025)
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CUMHURBAŞKANI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

1384 

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

1351 

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

1352 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AKARYAKIT VE SATIŞ İSTASYONU YERİNİN 10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA 

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyemize ait, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi,

Yüksekalan Mahallesi, 370 ada 232 parseldeh bulunan 1.719,00m² yüzölçümlü akaryakıt ve satış 
istasyonu yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif 
suretiyle 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir. 

2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ
İşin arttırıma esas bir defaya mahsus Antalya Büyükşehir Belediyesine ödenecek bedel

6.000.000,00TL+KDV’dir. 
Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesine her yıl için ödenecek olan 1. yıl kira bedeli 

6.600.000,00TL+KDV’dir. 
3-İŞİN SÜRESİ
Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere kira süresi 10 (on) yıldır.
4-GEÇİCİ TEMİNAT
Geçici teminat bir defaya mahsus alınacak olan arttırıma esas 6.000.000,00TL+on yıllık

kira bedeli olan 66.000.000,00TL toplamının %3’ü tutarındaki 2.160.000,00TL’dir. 
5-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ
İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan

Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümeni toplantı 
salonunda 16.02.2023 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır. 

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
6.1-Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
6.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta

adresleri bildirimi, 
6.3-Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
6.3.1-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve 

Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
6.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir. 

6.3.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (6.3.1) ve (6.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden 
sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme 
ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması 
mecburiyeti vardır.) 

6.4-İmza sirkülerini vermesi, 
6.4.1-Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti, 
6.4.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 
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6.4.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
birinin (6.4.1) ve (6.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

6.5-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 
alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye 
Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

6.6-Yeterliliğe ilişkin belgeler, 
6.6.1-Vergi durumu bildirisi veya belgesini vermesi (2018-2022 yıllarına ait (5 yıl) Gelir 

veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden son 1 (bir) ay içinde alınmış 
belge aslı vermesi) 

6.6.2-Yeminli mali müşavir tarafından tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider 
tablosu, 

6.6.3-Son beş yılda yaptığı işlere ilişkin belge, 
6.7-İdari şartnamenin 7.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Antalya 

Büyükşehir Belediyesine yatırıldığına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat 
mektubu vermesi, 

6.8-İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim 
beyannamesi (Ek:1) ile ortaklar tarafından imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile 
yapılacak kira sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

6.9- Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi 
üzerinden prim borcu olmadığına dair son 1 (ay) içinde alınmış belge aslı,  

6.10-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı. 

6.11-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı 
yer görme belgesi, 

6.12-Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge, 
6.13-Dağıtıcı lisansı olan ve Türkiye’de en az 1000 bayi ağı bulunduğuna dair belge 

vermesi, 
7- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde:
7.1. İç Zarf :
7.1.1-İç zarf içerisine yalnız usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu

içerecektir. 
Teklif mektubu ekteki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Tahmin edilen işin arttırıma 

esas bir defaya mahsus alınacak olan 6.000.000,00TL+KDV bedel üzerinden artırım yapılacaktır. 
Teklif mektubunda vereceği bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. 
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme (imza veya 
paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektubu, 
teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim halinde teklif 
mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri taşımayan teklif 
mektupları ret olacaktır. Ayrıca bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin 
giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. 

7.1.2-İç Zarfın Kapatılması, 
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp istekli tarafından 

imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 
soyadı, ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın 
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yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu zarf üzerine “TEKLİF 
ZARFI” ibaresi yazılacaktır. 

7.2. Dış Zarf  
7.2.1-Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 
7.2.1.1-İç zarf 
7.2.1.2-İstekli adına ihaleye girilmesi halinde noter tasdikli vekaletname 
7.2.1.3-Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu 
7.2.1.4-İdari şartnamenin 5. maddesinde istenilen diğer belgeler 
7.2.2-Dış Zarfın Kapatılması, 
(7.2.1) fıkrasında belirtilen belgeler ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır.  
Kapatılan bu zarfın üzerine isteklinin (özel veya tüzel kişinin adı, ortakları) adı veya ticari 

unvanı, açık adresi ve teklifin “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi, 370 ada 232 
parselde bulunan akaryakıt ve satış istasyonunun yerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi” 
olduğu yazılacaktır. 

8-TEKLİFLERİN VERİLMESİ
8.1-Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 16.02.2023 tarihinde Perşembe

günü saat: 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1.katında bulunan 
Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında bulunan encümen başkanlığına 
verilecektir. 

8.2-Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin 
ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. 

8.3 –Teklif sahibi ihale saatinde hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 
ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

8.4-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
8.5 –İhale saati ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı 

esastır. 
9-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi

Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 5.000,00TL bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
10.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya

dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir 
kaydolunur. 

10.2- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli 
istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında 
sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.  

11- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez. 

İLAN OLUNUR. 
1347/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 16.02.2023 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-Satış Ogm.gov.

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

1 AKARCA SD. 2.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk 91 32,992 1 1.800,00 1.782,00 

2 AKARCA SD. 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 106 53,653 2 1.900,00 3.059,00 

3 AKARCA SD. 2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk 944 397,756 7 1.900,00 22.672,00 

4 AKARCA SD. 2.Sn. Karaçam Maden Direk 599 43,764 1 1.400,00 1.838,00 

5 AKARCA SD. 2.Sn. Kızılçam Maden Direk 3655 233,712 6 1.400,00 9.816,00 

6 AKARCA SD. 3.Sn.Kb.Paç. Karaçam Tomruk 728 151,317 5 1.550,00 7.036,00 

7 AKARCA SD. 3.Sn.Kb.Paç. Kızılçam Tomruk 489 79,381 4 1.260,00 3.000,00 

8 AKARCA SD. 3.Sn.Kb.Paç. Kızılçam Tomruk 3840 681,47 11 1.400,00 28.621,00 

9 AKARCA SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 1133 450,939 8 1.700,00 22.999,00 

10 AKARCA SD. 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk 621 107,061 3 1.600,00 5.140,00 

11 AKARCA SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk 3270 1082,136 14 1.600,00 51.943,00 

12 AKARCA SD. 3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk 3463 542,398 8 1.500,00 24.407,00 

13 AKARCA SD. 3.Sn.Nb.Paç. Kızılçam Tomruk 454 114,408 3 1.395,00 4.788,00 

14 AKARCA SD. Karaçam Kl. Sanayi Odunu 164 13,045 1 1.350,00 528,00 

15 AKARCA SD. Kızılçam Kl. Sanayi Odunu 2488 173,743 11 1.215,00 6.335,00 

16 AKARCA SD. Kızılçam Kl. Sanayi Odunu 2604 163,068 4 1.350,00 6.604,00 

17 AKARCA SD. Kızılçam İn. Sanayi Odunu 632 21,801 1 1.200,00 785,00 

18 AKARCA SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 35 13,054 1 1.300,00 509,00 

19 AKARCA SD. Kızılçam Kağıtlık Odun (M3) 743 174,357 8 1.300,00 6.799,00 

20 178 İbreli Yakacak Odun 96 1 350,00 1.008,00 

TOPLAM 26059 
4.530,055 

M3 96 Ster 
28.470,00 209.669,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 100 adet

parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki

(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi,

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 

için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%

40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Adres: ÇECELİ MAHALLESİ 

Telefon: 0(322) 551 2308 

Fax No: 0(322) 551 2049 

1415/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 
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PERSONEL TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Afyon İmalat Birimi İhtiyacı “  Personel Taşıma Hizmet İşi ” Hizmet Alımı Açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2023 / 104811 

1-İdarenin

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. 

Cad. No:1 Tepebaşı /  ESKİŞEHİR 

b) Telefon  numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat)  Dahili 1857 veya 0 222 

230 13 44 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrika-Afyonkarahisar güzergahında; en az 17 

koltuklu 1 adet minibüsle 276 sefer, en az 27 koltuklu 

1 adet midibüsle 276 sefer olmak üzere 12 ay süre ile 

toplam 552 sefer personel taşıma hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Makina İmalat Birimi 

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(On İki) aydır 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esk.Mak.Fab.-Sivrihisar 2.Caddesi No: 1 Tepebaşı / 

Eskişehir 

b) Tarihi ve saati : 20.02.2023 - 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

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

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 

dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. 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, 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Kapasite raporu: 

İhale konusu işin yapılabilmesi için,  en az 27 koltuklu 1 (Bir) adet midibüs ve en az 17 

koltuklu 1 (Bir) adet minibüs ihtiyaçtır. 

- İhale uhdesinde kalan yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihte, kullanılacak taşıtlar

için, güzergahına uygun olarak, Afyonkarahisar Belediyesi'nden Servis Aracı toplu Taşıma İzin 

Belgesi ve "S Plakası" alarak fabrikamıza sunmak zorundadır. 

- Kendi araçları olup da ihaleye iştirak eden isteklilerin, Personel Servis Hizmet

Yönetmeliği'nde özellikleri belirtilen araçlara ait ruhsatların asıllarını veya noter onaylı 

örneklerini ihale evrakları içinde vermeleri zorunludur. 

- Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. İstekli ihalede

kullanacağı vasıtaları kiralama yolu ile hizmete sunacak ise her bir vasıta için veya toplu olarak 

kira sözleşmesi yaparak ihale dosyasına aslını veya noter tasdikli suretini koymak zorundadır. 

- Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş

ekipman da, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini 

belgelemek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

- İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına

bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Kamu Sektörü veya Özel Sektörde; şehir içi veya şehirler arası yolcu taşımacılığı ve 

personel servis taşımacılığı ile ilgili işler benzer iş kabul edilecektir. 
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5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanı,  T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1

Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 20 . 

(Yirmi Türk Lirası)  doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal–  TR67 

0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – SANAYİ ÇARŞISI ŞB. –   TR16 0001 2001 

2300 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 

– T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. –  TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – no’lu

hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esk.Mak.Fab.-Sivrihisar 2.Caddesi No: 1

Tepebaşı / Eskişehir (Haberleşme Srv) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş.Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

1328/1-1 
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KARGİR MAĞAZA VASIFLI TAŞINMAZIN RESTORASYON KARŞILIĞI KİRAYA 

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Alaeddin 

Mahallesinde bulunan 27 Ada, 14 parsel sayılı, 235 m² alanlı,  “Kargir Mağaza” vasıflı 

“Korunması gerekli sivil mimarlık” örneği tescilli taşınmazın Restorasyon Karşılığı Kiraya 

Verilmesi İşlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif 

Usulü)  ile 10 (On) yıl süreli Restorasyon Karşılığı Kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İli Çanakkale 

İlçe Gelibolu 

Mahalle Alaeddin 

Ada 27 

Parsel 14 

Yüzölçümü 235 m² 

Cinsi Kargir Mağaza 

İşin Nevi ve 

Niteliği 

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Çanakkale İl Genel Meclisi ve İl 

Encümeni kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 10 (On)  yıl süreli 

restorasyon karşılığı kiralama ihalesi işi. 

Asgari İstenilen 

Kira Bedeller 

a) Yer tesliminden itibaren, kurul tarafından projelerin onaylanmasına 1 yıl,

projelerin onaylandığı tarihten itibaren inşaatın bitirilmesi ve iskanın

alınmasına 2 yıl olmak üzere 3. Yılın sonunda kiralama süresi olan 10 yıllık

kira süreci başlayacaktır

b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 1.000,00TL(BinTürkLirası),

-izleyen yıllarda kira bedelinin her yıl için bir önceki yılın aylık kira

bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas

alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak

alınması,

Tahmin Edilen 

Bedel 

6.129.670,28-TL 

(AltımilyonyüzyirmidokuzbinaltıyüzyetmişTürkLirasıyirmisekizKuruş)’tur. 

(Tahmin edilen bedel, restorasyon, proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti, 

kira vb. tüm maliyetleri de kapsar.)  

Geçici Teminat 183.890,11-TL (YüzseksenüçbinsekizyüzdoksanTürkLirasıonbirKuruş) 

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) 

İhale Tarih ve 

Saati 16/02/2023 Perşembe  13:30 

1)Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde 2’de belirtilen
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şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (10. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 

hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi şartlarıyla, süreli, 

restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 

2) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:215

Çanakkale adresinde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binasının Encümen Salonunda 

toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

3) İhale dokümanı, yukarıda adresi belirtilen Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:215

Çanakkale adresinde Emlak ve İstimlak müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İstekliler teklif 

mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

4) Sunulacak belgeler;

-Dış Zarf;

İsteklilerin (İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, f, ı bentlerinde

belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu 

adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmî 

belgenin İdareye sunulması gerekmektedir) ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 

teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:   

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti  (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

(Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 
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aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,) 

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

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

(Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 
İBAN nolu İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz 
ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir) 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi 

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

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, ( Prim borçlarının 
taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 
belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında 
bir sakınca bulunmamaktadır. 

ı) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

i) İhale dokümanı bedelsizdir.
j) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme

Formu, 
-İç Zarf konacak belgeler
a) Teklif Mektubu
5) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar 
ihaleye giremeyecektir.   

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

1338/1-1 
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19 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı “19 

Kalem Muhtelif Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 17.02.2023 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi

gereğince istisna kapsamındadır. 

1412/1-1 
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İHALEYE DAVET 

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

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi 

(Kredi No: IBRD-9015) 

Antalya İlindeki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme İşi 

(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P05R) 

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

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

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

temin etmiştir. Söz konusu finansman tutarının bir bölümü Antalya İlindeki Kamu Binalarında 

Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P05R) 

kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.  

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

Genel Müdürlüğü,  Antalya İlindeki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme 

İşi dâhilinde aşağıdaki listede verilen binalarda enerji verimliliği onarımının uygulaması (inşaat) 

işi için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale 

yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

Bina Listesi 
Kapalı 

İnşaat Alanı 
Süresi Yeri 

S.B.Ü. ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ 
105,300 m2 8 Ay ANTALYA 

ALKU ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ 
46.840 m2 8 Ay ANTALYA 

ELMALI DEVLET HASTANESİ 9.450 m² 8 Ay ANTALYA 

TOPLAM 161.590 m² 

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

Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık 

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

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

İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği 

Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) 

yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde 

tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.  
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4.İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen

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

şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler.  

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

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

dokümanlarını, aşağıdaki adrese ve geri ödemesiz 750,00.-TL (YediYüzElli TürkLirası) ödeyerek 

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

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

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

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

yapılacak yazılı başvuruları sonrasında İhale Dökümanları cd içerisinde iletilecektir. 

6.Tekliflerin en geç veya 15 Mart 2023 günü saat 15:00’e kadar aşağıda verilen adrese

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

Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri 

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

isteyebilecek başka tarafların huzurunda 15 Mart 2023 tarihinde saat 15:10’da açılacaktır. 

7.Teklifin Türk Lirası cinsi olması halinde; 7.500.000,00 Türk Lirası

(YediMilyonBeşYüzBinTürkLirası), Teklifin Amerikan Doları cinsi olması halinde; 400.000,00 

Amerikan Doları  (DörtYüzBinAmerikanDoları) tutarında koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük 

teyitli Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Geçici teminat mektupları 18.08.2023 tarihine 

kadar geçerli olacaktır.  

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

Kanununa tabi değildir. 

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

Esra TURAN TOMBAK

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)

Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 52  Çankaya / Ankara

Telefon: + 90 312 480 07 50

Faks: +90 312 480 90 40

E-Posta: ihale.dky@csb.gov.tr

1314/1-1 
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15 ADET VOLAN DİSKİ İLE 20 ADET VOLAN DİŞLİSİ (DE22000-DE33000 TİPİ 

LOKOMOTİFLERİN BAKIM ONARIM VE REVİZYONLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2023/111375 

1. İdarenin:

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71679/71309 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 15 adet volan diski ile 20 adet volan dişlisi.

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlük Binası 

Zemin Kat 1015 No.lu İhale Toplantı Salonu / 

Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 

No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına

01.03.2023 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi

Başkanlığı 1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.    

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç

4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

1397/1-1 
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EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİF MOTOR TAMİRİ İŞİ HİZMET ALIMI İHALE 
EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Eimco akülü lokomotif motor tamiri işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

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

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

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

67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 79 -    03722591900 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği  ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK
2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin
a)Dosya No 2327519 
b)IKN 2023 / 97212 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Hizmet alımı Eimco akülü lokomotif motor tamiri (8 

kalem)  
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

Yüklenici firma işyeri 

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 90 takvim günüdür. 

3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b)Tarih ve saati 14.02.2023 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

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

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu 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 
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük

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

8- Bu ihalede Kısmı teklif verilebilecektir.
9- Bu  ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.Diğer hususlar:
İlan olunur.

1320/1-1 
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SİLİS KUMU (3 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  
Silis Kumu (3 kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1-İdarenin
a)Adı :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

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

No:267090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 96 -0372 259 19 00 
ç)İhale 
Dokümanının 
Görülebileceği ve 
Satın Alınabileceği 
Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK
2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Caddesi)
68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA

d)Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

e)ElektronikPostaAdresi : emre.sk@taskomuru.gov.tr 

2-İhaleKonusu Alımın/Hizmetin
a)Dosya No : 2311007 
b)IKN : 2023/101645 
c)Niteliği, Türü, Miktarı : Silis Kumu Temini (3 kalem) 
ç)TeslimYeri : Malzemelerin teslim yeri TTK Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü ambarıdır. 
d)İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/İşin Süresi : Teslim süresi 30 takvim günüdür. 
f) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 100,00 Türk Lirasıdır. 

3-İhalenin
a)YapılacağıYer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b)Tarih ve saati : 15.02.2023 Saat 15:00 

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
8-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10-Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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.
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3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

KİRA, SATIŞ VE HİZMET İHALESİ YAPILACAKTIR 
Samsun İli Terme Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1-Aşağıda tabloda belirtilen 2 adet dükkan, 1 adet ATM yeri 3(üç) yıllığına, 2 

adet Dükkan 10(on) yıllığına, 1 adet idari bina, soğuk hava deposu ve 7 adet mantar çadırı ayrı 
ayrı 1(bir) yıllığına kira ihalesi ile 2 adet arsa ve 1 adet kargir bina ve arsanın satış ihalesi ve Sıfır 
Atık Yönetimi Kapsamında İlçemiz genelinde Ambalaj Atığı Toplama, Taşıma ve Ayrıştırma 
Hizmeti İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi kapalı teklif açık arttırma usulüyle, 
16.02.2023 perşembe günü saat 10:30’da sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, 
Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) 
Kiraya Verilen 

Taşınmazın Cinsi 

Muhammen 

Yıllık Kira 

Bedeli (KDV 

hariç) 

Geçici 

Teminat 

1 
Kozluk/Yavuz 

Mahallesi 
168 2 37,00 m2 7 dış kapı numaralı dükkân 4.212,50-TL 379,13-TL 

2 Sakarlı Mahallesi 314 11 23,30 m2 2 Numaralı Dükkân 4.425,00-TL 398,25-TL 

3 
Yeni Mah. Huzur 

Park 
----- ------ 6 m2 ATM Yeri 21.550,00-TL 

1.939,50-

TL 

4 Elmalık Mahallesi 814 1 ------ İdari Bina ve 7 nolu Çadır 4.500,00-TL 135,00-TL 

5 Elmalık Mahallesi 814 1 ------ Soğuk Hava Deposu 4 nolu Çadır 4.500,00-TL 135,00-TL 

6 Elmalık Mahallesi 814 1 ------ Ayrı ayrı 1,2,3,5,6 nolu çadırlar 4.500,00-TL 135,00-TL 

7 
Fenk Mah. Namlı 

Sok 
276 81 56,26 m2 Zemin kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlü dükkânlar 16.500,00-TL 

4.950,00-

TL 

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) 
Satışı Yapılacak 

Taşınmazın Cinsi 

Muhammen 

Satış Bedeli 

(KDV hariç) 

Geçici 

Teminat 

1 Çay Mahallesi 896 3 3.040,62 m2 Arsa 
7.719.731,00-

TL 

231.591,93-

TL 

2 Mescitli Mahallesi 164 30 877,90 m2 Arsa 
150.340,38-

TL 

9.020,42-

TL 

3 

Kazımkarabekirpaşa 

Mahallesi,Meşelik 

Mevkii 

312 2 1315,91 m2 Kargir bina ve arsa 
110.625,00-

TL 

6.637,50-

TL 

Sıra No İşin Adı Yıllık Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 
Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında İlçemiz genelinde Ambalaj 

Atığı Toplama, Taşıma ve Ayrıştırma Hizmeti İşi 
150.000,00 TL 9.000,00-TL 

MADDE 2-Kira ihalesinin şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile 
ortak girişimciler şartname bedeli olan 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) yi her bir taşınmaz için 
ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına 
dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını 
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16.02.2023 Perşembe günü, saat 10:30’dan önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Bu 
tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. 
İstekliler katılacakları ihale için yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat 
mektubu verecektir. 

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER: 
A-)Gerçek Kişiler: 
a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,
b) Kanuni ikametgâh belgesi,
c) Tebligat için adres beyannamesi,
d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri, 
f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen

değerler) 
g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
B-)Tüzel Kişiler:
a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen

faaliyette olduğuna dair belge, 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter

onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri, 
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen

değerler) 
e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
C-) 1-) Mantar Çadırlarının Kira ihalesine girenler;
- Mantar ürettiğine dair Kurs Belgesi veya en az 1 yıl mantar ürettiğini gösteren ÇKS

Belgesi 
- e-Devlet internet adresinden alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi.
2-) Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında İlçemiz genelinde Ambalaj Atığı Toplama, Taşıma

ve Ayrıştırma Hizmeti İşi İhalesine girenler 
- Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre Lisansı.
D-) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin 
idarece onaylı suretleri. 

E-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten 
katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı. 

F-)İsteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı, 
MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü 

vergi, resim, harç, KDV giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir. 
MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 

1315/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1.Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Önsen Mahallesi 457 ada 2 nolu parselde 

kayıtlı 20.311,80 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 23/01/2023 tarihli ve 2023/76 sayılı Belediye 
Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2.İhale 15 ŞUBAT 2023 Çarşamba günü saat 14:00 'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bul. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye 
Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun’un 35/a.  
Maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3.İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 16.249.440,00 TL (On altı milyon 
iki yüz kırk dokuz bin dört yüz kırk TL.) Geçici Teminat Bedeli 487.484,00 TL (Dört yüz seksen 
yedi bin dört yüz seksen dört TL.) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.  

4.Söz konusu parsel imar planında TİCTK E=1.00 Yençok=5 kat olarak 
tanımlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 

5.Söz konusu taşınmazın satış bedelinin ½’si (yarısı) peşin kalan kısmı ise 3 eşit taksitte 
(kanuni yasal faizi ile birlikte) ödenebilir. 

6.İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) 
ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

7.İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL (İki Yüz TL)+ (Muhammen bedelin 
0,0005’i) 8.125,00 TL bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz 
olarak görülebilir. 

8.İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 
12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları 
gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

9.İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
•2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
•Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
•İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
•Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek

Kişi) 
•Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi)  

•Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

•İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

•Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel
Kişi) 

•İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
•Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
•Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat

Mektubu, 
•Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler

Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

1349/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından: 

1- İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 

c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1407 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr

e) İlgili personel : Şule YILDIRIM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2- İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Ahi Evran Mahallesinde bulunan  7.236,00

m2 yüzölçümüne sahip, 3093 ada 1 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) 

fıkrası hükümleri çerçevesinde 15.02.2023 tarihinde saat 15:00’de Kapalı Teklif Usulü ile 

satılması. 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati: 

Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 58.485.000,00 TL.’ dir. İhale Tarihi ve 

Saati: 15.02.2023 tarihinde saat  15:00’ dır.  Evsafı aşağıda çıkartılmıştır. 

İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

kapsamında, E:1.20, Yençok:4 kat , ticaret alanı kullanım kararlı yapılaşma şartlarına haizdir. 

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan

Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 

15.02.2023 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 15.02.2023 tarihinde saat 

15:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

4-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak

isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse: 

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 

(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. ) 

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan

şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye

girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve 

vekile ait imza beyannamesi, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 

(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5- İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 1000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki

Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7- İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

1386/1-1 

—— • —— 
İHALENİN DEVAMINA İLİŞKİN İLAN 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından: 

26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile başlayan, 

Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecine kalındığı yerden devam 

edilmesini teminen;  

• İhale tarihi 07.02.2023 saat 11.00,

• Yapılması halinde pazarlık tarihi 10.02.2023 saat 11.00,

olarak belirlenmiştir.

İlanen duyurulur.

1469/1-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNE KÜLTÜR MERKEZİ VE YERALTI OTOPARKI YAPILMASI 
KARŞILIĞINDA, YAPININ BELİRTİLEN KISIMLARININ İNTİFA HAKKI BEDELİ 

ÖDEMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA TAM VE EKSİKSİZ 
OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığından: 
Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı; 
1.1.Aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen bedeli, geçici teminatı ve 

kira süresi belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. Maddesinin a bendi 
hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacak, açık arttırma yöntemi ile 
sonuçlandırılacaktır. 

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı; 
2.1.İhale dokümanı; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında 

bulunan Marmaris  Belediyesi  Destek  Hizmetleri  Müdürlü ğü  İhale  Odasından  bedelsiz 
olarak  görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın 
alması zorunludur. 

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi 
No:18 adresinde hizmet  binasında  bulunan  Marmaris  Belediyesi  Destek  Hizmetleri 
Müdürlüğü  ihale  odasından 1.000,00₺ (BinTL) karşılığında alacaklardır. 

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Kemeraltı Mahallesi 95 Sokak No:1 
Kültürevi / MARMARİS adresinde bulunan vezne, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 
adresinde hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban 
numaralarına ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir. 

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06
Madde 3- İhalenin nerede hangi usulle yapılacağı;
3.1.İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Marmaris MUĞLA adresinde hizmet

binasında bulunan Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddenin a bendi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile 
yapılacak, açık arttırma yöntemi ile sonuçlandırılacaktır. 

Madde 4- İhale tarih ve saati, tahmini (muhammen) bedel, geçici teminat miktarları 

Sıra 

No 
Taşınmazın Bulunduğu Yer 

Kültür Merkezi 

ve yeraltı otopark 
yapılması işinin 
maliyetine ilişkin 

muhammen bedel 

Yapım işinin Geçici 
Teminat Bedeli 

İşletme 

Süresi 
İhale Tarih ve Saati 

1 

Marmaris İlçesi Tepe Mahallesinde onaylı imar 
planında BHA Sosyo- Kültürel tesis ve katlı otopark 
olarak tanımlanan 420 Ada 6 Parsel sayılı 2003,11 
M2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kültür merkezi ve 

yeraltı otoparkı yapılması karşılığında, yapının 
belirtilen kısımlarının intifa hakkı bedeli ödemek 

suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz 
olarak idareye teslim edilmesi işi 

85.422.452,25- TL 2.562.673,57- TL 

20 YIL 
15.02.2023 

14.00 

Sınırlı ayni hak 

tesisinin tahmin edilen 
yıllık bedeli 

İntifa hakkı 

geçici teminat bedeli 

60.000,00-TL 36.000,00-TL 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler; 
Gerçek ve tüzel kişiler 
1-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]
2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]
3-İmza sirküleri/İmza beyannamesi  (Noterden alınacaktır.)
4-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi
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5- Teklif Mektubu (zarfı) 

6- Ortak girişim beyannamesi (ortak girişim olması halinde) 

7-Vergi borcu olmadığına dair belge 

8-Sigorta borcu olmadığına dair belge 

9- Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,7,8,9) maddelerinde 

belirtilen belgeler 

11- Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yazılı beyanname 

12-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan 

tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 

13- Geçici teminatlar (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne, bankaya nakit yatırıldığına, havale veya EFT yapıldığına dair makbuz) 

14- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz/dekont 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği 

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına  ihale tarihinden önceki gün 14.02.2023 tarih ve saat: 17.30’ 

ye kadar teslim edilecektir.  Belirtilen tarihten sonra belge teslim alınmayacaktır. 

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 1416/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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

27.12.2021 tarihli ve 2549172 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, FMY Güven Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Önder PEKER (Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 19921 Oda Sicil No: 3319) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 14.12.2022 tarihli ve E.2022/1034-

K.2022/2798 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 29.12.2021 tarihli 

ve 31704 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Önder PEKER hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

19.01.2023 tarihli ve 5565459 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 1313/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 20.07.2022 tarihli ve 31898 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda yer alan, 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve 

değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 1 (Gemi Adamı) 

adet Sözleşmeli Personel alım ilanımız görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. 

İlgili ilanımız daha sonra tekrar yayımlanacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 

1321/1-1 

—— • ——
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

12.12.2022 tarihli ve 32041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Akademik 

Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE SAYISI NİTELİK 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Botanik Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Biyoloji Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak, Botanik 

Bilim Dalı ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

İlgililere duyurulur. 1451/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1430/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1431/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1432/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1432/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1433/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1461/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1435/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1434/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1468/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1474/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1445/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen – 

Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın 

ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent 

Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki 

gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Fakülte / Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 

 1370/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Sevinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi, 55 pafta, 640 ada, 5 parsel üzerindeki 1740744 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3574 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Sevinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sevinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan 
men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Uğur KAHVECİ (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31180, Oda Sicil No: 93644), İsmail 
Hakkı ÖNDER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10052, Oda Sicil 
No: 19964), Arif İPEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27629, Oda Sicil No: 
28763) ve Mehmet Şirin ÇAPAT’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
127333) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sevinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı 
Mehmet Şirin ÇAPAT’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 127333) 
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.01.2023 tarihli ve 5618697 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
1312/1/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Çanakkale ili, Gökçeada İlçesi, H15C04D3D pafta, 313 ada, 36 parsel üzerindeki 

1466195 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 
4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 47 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Teknik Yapı Denetim 
Müh. ve Müş. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nurettin KAMARLI (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15568, Oda Sicil No: 74155), Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207), Turgay YEŞİLFİLİZ 
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1218, Oda Sicil No: 35294), Muhammet 
Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda Sicil No: 
18224), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi,  Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1092, Oda 
Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,  Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat Mühendisi,  Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
25.01.2023 tarihli ve 5618686 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 1312/2/1-1 
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları 
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 

Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Zabıta 
Memuru GİH 10 19 

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), 
Yerel Yönetimler Önlisans programlarının 

birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak, 

Kadın / Erkek P93 
En az 

65 
puan 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan 
Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar 
aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen zabıta memur kadrolarına atanmak için 
başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci 
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

● Türk Vatandaşı olmak, 
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  

● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve 
kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  
● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
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● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru sırasında; 
Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik 

ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir), 
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
13/03/2023 - 17/03/2023 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden 

elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile 
birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri 
içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde 
yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL 
EDİLENLERİN İLANI 

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 24/03/2023 tarihinde Belediyemiz 
web sayfası http://www.konya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine 
bu adres üzerinden erişebilecektir. 

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav 27/03/2023 –31/03/2023 tarihleri arasında Fatih Sultan 

Mehmet Spor Tesisleri Hadimi Mahallesi Duvarlı Sokak No:4/1 Meram/KONYA adresinde 
yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 
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Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat  
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, 
uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu 
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 
puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 
edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 
 1346/1-1 
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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan: 
TENMAK DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI 

YARIŞMA SINAVI İLANI
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Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK): 
PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI 

I - GENEL BİLGİLER 
T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak 

yapılacak giriş sınavı ile 2 (iki) Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. 
Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk 
Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam 
edilecektir. 

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI VE KONTENJANLAR 
Genel koşullar: 
Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 
Özel Koşullar 
a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2022 yılına ait Kamu 

Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) 
belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 60 ve üzerinde puan almış olmak.  

c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.  
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda 

(Tablo-1) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak 
pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş 
sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 

Tablo-1: Destek Personeli Giriş Sınavı Bilgileri ve Kontenjanlar 
Atama Yapılacak Pozisyonun 

Grup Unvanı Aranan Nitelikler, Öğrenim Programı 
ve İş Tanımı 

Atama 
Yapılacak 
Pozisyon 

Sayısı 

Giriş 
Sınavına 

Çağrılacak 
Aday 
Sayısı 

2022 Yılı 
KPSS (B) 
Puan Türü 

Asgari 
KPSS 
Puanı 

Grup 
1 

Destek 
Personeli 

(Temizlik- 
Basit Bakım 

Onarım 
İşleri) 

• Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 
olmak. 

• MEB onaylı “işletmelerde hijyen” 
belgesi sahibi olmak. 

• Temizlik görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak. 

• Söz konusu pozisyon temizlik, 
basit bakım ve onarım, yiyecek-
içecek servisi, dağıtım ve taşıma 
gibi hizmetlerin yerine getirilmesi 
için kullanılacaktır. 

2 8 KPSSP94  
60 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

III-BAŞVURU TARİHLERİ 

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 03-17 Şubat 2023 tarihleri arasında. 

IV-BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden 

yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 

şunlardır: 

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı 

veya onaylı örneği, 

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen 

öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet 

bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) veya Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi, 

c) Yazılı özgeçmiş. 

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan 

sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksikliklerden aday sorumludur. Eksik belgelerle 

yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ 

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, 

sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 24 Şubat 2023 

tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi 

Başvuruları” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını 

Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir. 

Sözlü Giriş Sınavı 3 Mart 2023 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. 

Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

VI- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI 

Sözlü giriş sınavı, adayların; 
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a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi, 

b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

f) Genel yetenek ve genel kültürü, 

g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

fıkranın (a) bendi için 25 (yirmibeş) puan, (b) bendi için 25 (yirmibeş) puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

VII- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü 

sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı 

puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle 

belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda 

başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday asil olarak atanmaya 

hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş 

sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya 

konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar 

aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden 

vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının 

anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş 

sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen atama yapılacak pozisyon 

sayısını geçmemek üzere ilan edilen yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen 

durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 

(altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil 

etmez. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı 

yedek olarak kazanan aday atanacaktır. 

Giriş sınavında 70 (yetmiş) puanın üzerinde almış olmak bu sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 
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Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, 

www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı 

bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden 

erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

VIII- İTİRAZ 

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin 

“Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün 

içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde 

sonuçlandırılır. 

IX- BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından 

(http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri 

Başkanlığından temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: (0 312) 410 83 13 

X - DİĞER HUSUSLAR 

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu 

İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı 

sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim 

etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için 

kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 

şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için 

kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde 

süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde 

gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve 

sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu 

yanıltanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları 

iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Giriş sınavı sonucuna göre atamaları yapılıp Kurumda istihdam edileceklere göreve 

başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği 

günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata 

rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün 

içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat 

yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir 

sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz. 

Kamuoyuna duyurulur. 

 1393/1-1 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 1355/1-1 
  

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 
 
 1358/1-1 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 1359/1-1 
  

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 
 
 1360/1-1 
  

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1361/1-1 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 
 1364/1-1 
  

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 1365/1-1 
  

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 1366/1-1 
 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 
 
 1367/1-1 
 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 1387/1-1 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 
  

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 

 



3 Şubat 2023 – Sayı : 32093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2023 – Sayı : 32093

Sayfa

1

2

11

11

12
13
32

44

45

72

83

91
92
125

189

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
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YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği

GENELGE
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
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