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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin

ve Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü, 6 ncı, 17 nci ve 22 nci maddelerinde yer alan “Çevre ve Şe-

hircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3A, EK-3B ve EK-3C

ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET

ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ

KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli

Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurum-

larının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“i) Tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler: Tüzel kişi ortağın; oy haklarının yüzde on ve daha

fazlasına sahip olan veya yüzde on ve daha fazla payı üzerinde intifa hakkına sahip olan veya

nihai olarak kontrolünü elinde bulunduran veya dağıtılabilir kârının yarısından fazlasını alma

hakkını haiz olan veya esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu

oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan kişileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Kıymetli Madenler Aracı

Kurumlarının Kuruluşu, Faaliyet İzni, Esas Sözleşme Değişikliği, İştirak Edinmesi ve Şube

Açması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “or-

taklık payı bulunan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler”

ibaresi eklenmiş, (f) bendinde yer alan “en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti ko-

nusunda” ibaresi “kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda en az beş yıl veya şirketi

münferiden temsile yetkili genel müdürünün kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda

yönetici konumunda ya da kamu kurum ve kuruluşlarında kıymetli madenlerle ilgili düzenleme,

denetleme ve uygulama alanlarında en az beş yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “ortaklık payı bulunan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla

ilişkili kişiler” ibaresi, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “yüz kızartıcı suçlar” ibaresinden

sonra gelmek üzere “, kamu güvenine karşı suçlar” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “resmî

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma” ibaresi “27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha

Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki suçlar,

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, ihaleye fesat karıştırma

ve edimin ifasına fesat karıştırma” şeklinde, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğin” ibaresi

“30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma

Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in” şeklinde ve “yetkisiz dö-

viz alım satımı ile ilgili olarak” ibaresi “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıy-

metini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca” şeklinde de-

ğiştirilmiştir. 
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “kişilerin” ibaresi “kişiler ile tüzel kişi ortakla ilişkili kişilerin” şeklinde değiştirilmiş,

aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “son beş yıl içerisinde;” ibaresinden sonra gel-

mek üzere “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2018-32/45)’in 4 üncü maddesine aykırı faaliyeti sebebiyle” ibaresi eklenmiş, aynı alt

bentte yer alan “yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak” ibaresi “1567 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesinin beşinci fıkrası uyarınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir. 

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket ge-

nel müdürü tarafından sağlanacağı taahhüt edilen kuruluş izni başvurularında 6 ncı maddenin

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerin atanacağı taahhüt edilen genel müdür için

de sunulması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket ge-

nel müdürü tarafından sağlanacağı taahhüt edilen faaliyet izni başvurularında, 6 ncı maddenin

ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığa belgeleri sunulan genel müdürün atandığına ilişkin noter

onaylı yönetim kurulu kararının ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin sunulması

zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş, birinci fıkrasına “sözleşmelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “unvan, amaç ve konu

bölümlerinde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Ticaret Bakanlığına başvurulmadan ön-

ce” ibaresi “değişiklik öncesinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş

ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Kıymetli madenler aracı kurumlarının esas sözleşme ve genel müdür değişikliği, pay

devirleri, iştirak edinmesi ve şube açması”

“(3) Kıymetli madenler aracı kurumlarının esas sözleşmelerinde birinci fıkrada belirti-

len uygun görüş alınmaksızın değişiklik yapılması halinde kıymetli madenler aracı kurumları

hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve kıymetli madenler aracı kurum-

larına söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içe-

risinde gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda ilgili şirketin faaliyet izni Bakanlıkça

iptal edilir.”

“(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket ge-

nel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında, genel müdür değişik-

likleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin için Bakanlığa yapılacak başvuruda yeni atanacak genel

müdürün söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığı 6 ncı maddenin

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile

tevsik edilir.
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(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel

müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında genel müdür değişikliği

öncesinde söz konusu tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip ortaklar

tarafından sağlanabilir hale gelmiş olması ve bu durumun Bakanlığa tevsik edilmesi durumunda

genel müdür değişikliği izninde yeni atanacak genel müdürün söz konusu tecrübeye sahip ol-

ması şartı aranmaz.

(6) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirketin

sermayesinin en az yüzde ellisine sahip ortaklar tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı

kurumlarında pay devri sonucunda bu şartın sağlanamayacak olması halinde, pay devri önce-

sinde Bakanlığa yapılacak izin başvurusunda söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede be-

lirtilen şartları taşıyan bir genel müdürün atandığının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ben-

dinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik edilmesi

zorunludur.

(7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel

müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında, genel müdürlük görevine

aralıksız 60 günden veya bir takvim yılı içinde 3 aydan uzun süre vekâlet edilemez. Vekâlet

edeceklerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin vekil tayin edildikleri

tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık ilave bilgi ve

belge istemeye yetkilidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “ortaklık payı bu-

lunan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler” ibaresi ek-

lenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konu-

sunda tecrübeye sahip olması” ibaresi “veya şirketi münferiden temsile yetkili genel müdürün

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartını sağlaması” şeklinde

değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Başvuru” ibaresi “Başvuru yapacak

firmanın, başvuru” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “tüzel kişi olmaması” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ve 1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari yap-

tırıma uğramamış olması” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(8) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarında görev yapan iç kontrol ve tedarik zinciri

uyum görevlilerine vekalet edilmesi durumunda vekalet edecek kişilerin 5 inci maddede belir-

tilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık ilave bilgi

ve belge istemeye yetkilidir.

(9) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı

kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde, genel müdür değişik-

likleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin için Bakanlığa yapılacak başvuruda yeni atanacak genel

müdürün söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığı 6 ncı maddenin

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile

Bakanlığa tevsik edilir.
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(10) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının genel müdür tarafından sağlandığı kıy-

metli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde, genel müdür değişikliği

öncesinde söz konusu tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut

ortaklar tarafından sağlanabilir hale gelmiş olması ve bu durumun Bakanlığa tevsik edilmesi

durumunda genel müdür değişikliği izninde yeni atanacak genel müdür için söz konusu tecrü-

beye sahip olması şartı aranmaz.

(11) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine

sahip mevcut ortaklar tarafından sağlandığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden

anonim şirketlerde pay devri sonucunda bu şartın sağlanamayacak olması halinde, pay devri

öncesinde Bakanlığa yapılacak izin başvurusunda söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede

belirtilen şartları taşıyan bir genel müdürün atandığının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)

bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik edil-

mesi zorunludur.

(12) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı

kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde genel müdürlük görevine

aralıksız 60 günden veya bir takvim yılı içinde 3 aydan uzun süre vekâlet edilemez. Vekâlet

edeceklerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin vekil tayin edildikleri

tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık ilave bilgi ve

belge istemeye yetkilidir.” 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bor-

sanın doğal üyesidir” ibaresi “ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Borsada

üye olarak işlem yapmaya yetkilidir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(4) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. temerrüt ve teminat işlemleri ile sınırlı

olarak üye olmadan Borsada faaliyet gösterebilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ye-

niden düzenlenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden

şirketlerin, düzenlendikleri mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada sayılan

faaliyetler dışında kalan kıymetli maden üretimi veya ticaretine ilişkin faaliyetlerde bulunması

Bakanlığın iznine tabidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları

ile onuncu fıkrasının (g) bendinde yer alan “fiili ithal” ibareleri “gümrük beyannamesinin ka-

panış” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “3” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiş,

aynı maddenin altıncı fıkrasına “ödemenin ihracatçıya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

vekiline/temsilcisine” ibaresi, “sorumluluğundadır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık

bu fıkra kapsamındaki ödemeye ilişkin belgeleri sunma yükümlülüğüne dair istisnaları belir-

lemeye yetkilidir.” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin onuncu fıkrasının (f) bendinde yer alan

“Borsa gözetiminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ek-

lenmiştir. 
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“(11) Kıymetli madenler aracı kuruluşları 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında kendi nam ve hesaplarına yal-

nızca dahilde işleme izni sahibi firma olarak işlenmemiş kıymetli maden ithal edebilir. 

(12) Kıymetli madenler aracı kuruluşları izin sahibi oldukları dahilde işleme izinlerinin

veya yan sanayici olarak kaydedildikleri dahilde işleme izinlerinin numara ve tarih bilgilerini

izin konusu işlenmemiş kıymetli madenin standart veya standart dışı olduğunu da belirtecek

şekilde söz konusu iznin düzenlendiği veya söz konusu izne yan sanayici olarak kaydedildikleri

tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Borsaya yazılı olarak bildirirler.

(13) Kıymetli madenler aracı kuruluşları on ikinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izin-

lerinin kapanma tarihlerini izin taahhüdünün kapatılmasını müteakip 5 iş günü içerisinde Bor-

saya yazılı olarak bildirirler.

(14) Kıymetli madenler aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iş-

tigal eden anonim şirketler ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli kapasite raporlarını; üre-

timi veya dahilde işleme faaliyeti olmaması sebebiyle kapasite raporu sunamaması halinde bu

duruma ilişkin yazılı beyanlarını her yıl Ocak ayı sonuna kadar Borsaya iletirler. Kapasite ra-

porlarında yıl içerisinde değişiklik olması ya da üretime veya dâhilde işleme faaliyetine baş-

lanması durumunda, ilgili kapasite raporunun düzenlenmesini müteakip 5 iş günü içinde Bor-

saya bildirimde bulunulur.

(15) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının izin sahibi oldukları veya yan sanayici ola-

rak kaydedildikleri açık bulunan dâhilde işleme izinlerinde belirtilen miktarlar toplamı, kıymetli

madenler aracı kuruluşu tarafından sunulan kapasite raporunda belirtilen kapasitenin üçte birini

geçemez. Söz konusu kapasitelerin uyumlu olup olmadığı ibraz edilen belgeler üzerinden Borsa

tarafından kontrol edilir. 

(16) On ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralar kapsamında Borsaya yapılması ge-

reken bildirimlerin yapılmadığının veya on beşinci fıkrada belirtilen kapasite toplamının kapasite

raporunda yer alan kapasiteyi geçtiğinin Borsaca tespit edilmesi halinde Borsa tarafından

Bakanlığa bildirimde bulunulur.

(17) Bu madde kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca aracılık amacıyla

gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde ithalat öncesinde ve ithalat sonrasında Borsaya bildirilen

parasal tutar ve miktarlar arasında uyuşmazlıklar bulunması halinde uygulanacak usul ve esaslar

Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde

yer alan “İşlenmemiş kıymetli maden fiyatını yapay olarak yükseltmek, düşürmek, belli bir se-

viyede tutmak yahut işlenmemiş kıymetli maden alım ya da satım taleplerini yapay olarak et-

kilemek veya aktif bir piyasası olduğu izlenimini yaratmak amacıyla işlenmemiş kıymetli” iba-

resi “Kıymetli” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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“ğ) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden

şirketler 12 nci maddede sayılan ve Bakanlıktan izin aldıkları kıymetli maden üretimi veya ti-

caretine ilişkin faaliyetler dışında faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 14- (1) Borsa üyesi kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler,

kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile yurt dışında yerleşik

şirketlerin Türkiye’deki şubeleri; 

a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu ve Borsa düzenlemeleri ile iç kontrol sistemi çerçevesinde, işletmenin ih-

tiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, bel-

geleri düzenlemek,

b) Her bir işlem itibarıyla Kıymetli Maden Alım Belgesi veya Kıymetli Maden Satım

Belgesi düzenlemek,

c) Aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa tarafından

belirlenen düzenlemelere uymak,

ç) Faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mevzuatta düzenlenmesi zorunlu olan diğer

belgeleri düzenlemek ve gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak ve düzenlenen belgeler

ile tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamak,

zorundadır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık ve” ibaresi “Bakanlık veya” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Bakanlığa” ibaresi “belir-

lenen şekil, ortam ve sürelerde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına

“ödenmiş sermayelerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvanlarında” ibaresi eklen-

miş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan

“gerçek kişi” ile “veya yöneticileri” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “bu-

lunan kişiler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler,” ibaresi eklen-

miş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(5) 16 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hazırlanan raporların rapor

konusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar kıymetli madenler aracı kuruluşla-

rının internet sitesinde yayımlanması ile ayrıca Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi zorunlu-

dur.”

“(10) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası veya 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası kap-

samında gerçekleştirilecek genel müdür atamalarının atamaya ilişkin noter onaylı yönetim ku-

rulu kararı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği ile birlikte 10 gün içerisinde Ba-

kanlığa bildirilmesi zorunludur.

(11) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde veya 9 uncu maddenin üçüncü fık-

rasında yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler

aracı kuruluşlarında, herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdürün görevden ayrılma

tarihi ve nedeni ilgili kıymetli madenler aracı kuruluşu ve görevden ayrılan tarafından 5 iş günü

içinde Bakanlığa bildirilir.”
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MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her yıl”

ibaresi “rapor konusu dönemi takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiş,

üçüncü fıkrasına “Bağımsız Güvence Raporunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “rapor ko-

nusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “şube-

lerine ilişkin listenin güncel tutulması zorunlu olup; adres ve iletişim bilgilerinin, adres veya

iletişim bilgisi değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde

yayımlanması ve Borsaya bildirilmesi zorunludur.” ibaresi “bu bilgilerin güncel tutulması zo-

runludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 20/B maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “Genel müdürünün” ibaresi “Yönetim kurulunca bir genel müdür atanması ve genel mü-

dürünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “faa-

liyet izni iptal edilir ve 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.” ibaresi “söz konusu

işlemin düzeltilerek esas sözleşmenin değişiklik öncesindeki haline getirilmesini teminen 60

güne kadar süre verilir ve kıymetli madenler aracı kuruluşu hakkında 1567 sayılı Kanun uya-

rınca yasal işlem başlatılır. Bu süre içerisinde düzeltmenin yapılmasına ilişkin gerekli işlemlerin

gerçekleştirilmemesi durumunda kıymetli madenler aracı kuruluşunun faaliyet izni iptal edilir.”

şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “aracılık faaliyetleri kap-

samında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “Borsa” ibaresinden sonra gelmek üzere

“veya doğrudan Bakanlık” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on sekizinci fıkrasına “süre dâhi-

linde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kıymetli Madenler Aracı Kurumu Faaliyet İzin Bel-

gelerini veya” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna” ibaresi “1567 sayılı Kanuna” şeklinde, “ko-

vuşturmaya geçilir” ibaresi “yasal işlem başlatılır” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye on do-

kuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre

teselsül ettirilmiş, mevcut yirminci fıkrada yer alan “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek

üzere “veya Borsaca” ibaresi eklenmiş “Borsa Yönetim Kurulu tarafından, günlük Borsa Bül-

teninde” ibaresi “Borsa tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu” şeklinde değiştirilmiş,

mevcut yirmi birinci fıkrada yer alan “müeeyyide” ibaresi “müeyyide” şeklinde “Türk Parasının

Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna istinaden kovuşturmaya geçilir” ibaresi “Kanun uyarınca

yasal işlem başlatılır” şeklinde değiştirilmiştir.

“(20) Kuruluş izni başvurusunda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer

alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlanacağı taahhüt edilen başvuru sahip-

leri tarafından yapılacak faaliyet izni başvurularında, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında

Bakanlığa belgeleri sunulan genel müdür dışındaki bir kişinin genel müdür olarak atanması

halinde değişikliğin nedenine ilişkin açıklama ile birlikte atanan genel müdürün söz konusu
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tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının

(b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik

edilmesi zorunludur. Genel müdürün söz konusu şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde

kıymetli madenler aracı kurumunun kuruluş izni iptal edilir.

(21) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde veya 9 uncu maddenin üçüncü fık-

rasında yer alan tecrübe şartının genel müdür tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı

kuruluşlarında Bakanlığın izni olmaksızın genel müdür atandığının tespit edilmesi durumunda

kıymetli madenler aracı kuruluşu hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

Atanan genel müdürün söz konusu tecrübe şartını veya 5 inci maddede belirtilen şartları taşı-

maması halinde söz konusu şartları taşıyan bir genel müdürün atanması ya da tecrübe şartının

şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortaklar tarafından sağlanması için şir-

kete 60 gün süre verilir. Süre sonunda söz konusu şartları taşıyan bir genel müdürün atandığının

ya da tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortaklar tarafın-

dan sağlandığının Bakanlığa tevsik edilmemesi durumunda şirketin faaliyet izni iptal edilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “günlük

kurumsal internet sitesinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasına

“Bakanlığa da” ibaresinden sonra gelmek üzere “5 iş günü içerisinde” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kapasite raporları, faaliyet konusu ve geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük ta-

rihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli maden aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi

veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler 12/A maddesinin on dördüncü fıkrası kapsamında

ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli 2023 yılına ait kapasite raporlarını veya yazılı be-

yanlarını Borsaya bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iletmek zorun-

dadırlar.

(2) Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin

yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli maden üretimi ve ticareti ile iştigal eden

şirketlerin, düzenlendikleri mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 12 nci maddenin birinci

fıkrasında sayılan faaliyetler dışında kalan kıymetli maden üretimi veya ticaretine ilişkin faa-

liyetleri için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içerisinde izin almak üzere Bakan-

lığa başvurmaları zorunludur. Belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan veya başvu-

runun reddedilmesinden sonra bahse konu faaliyetlerine devam eden kuruluşların faaliyet izin-

leri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir. 

(3) Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin

yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli maden üretimi ve ticareti ile iştigal eden

şirketlerin, düzenlendikleri mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kıymetli maden üretimi

ve ticareti ile ilgili olmayan faaliyetlerini 3 ay içerisinde sonlandırmaları zorunludur.”

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sa-

yılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Rafineri: 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıy-

metli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de kuruluş, faa-

liyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlenen rafinerileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Rafinerilere ilişkin ücretler

MADDE 4/A- (1) Rafinerilerin faaliyet izni başvurularında 8.000.000 TL ücret alınır.

Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-

nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme

oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(2) Rafinerilerin hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında birinci fıkrada yer

alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla

intikal etmesi veya payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu

olması durumunda ücret alınmaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

23 Şubat 2023 – Sayı : 32113                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN

HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI VE

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TURİZM PAYININ ALINMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/10/2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların

Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından düzenlenen” ibaresinden sonra

gelmek üzere “basit konaklama turizm işletmesi,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Deniz turizmi tesisleri” olarak

değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi

araçlarının” ibaresi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 5 inci maddesinin

birinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 7 nci maddesinin birinci fıkrasında

ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi buçuk” ibareleri “beş” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin; 

a) 3 üncü maddesi  1/1/2024 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende

Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(5) Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü

durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda

ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2023 – Sayı : 32113



Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KAPSAM DIŞI

PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye De-

nizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fık-

rasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş gereği ve zorunluluklar nedeniyle veya personelin talebi üzerine, yıllık iznin bir bölümünün

on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullandırılması mümkündür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 48 - Personele, iş akışını aksatmayacak şekilde ve geçerli mazerete dayanarak

yılda toplam 7 gün ücretli idari izin verilir. İdari iznin beş günlük kısmı yarım günden az kul-

lanılamaz. İki günlük kısmı ise saatlik izin şeklinde kullandırılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Personele, eşinin doğum yapması veya çocuğunun evlenmesi halinde, isteği üzerine

dört gün; kendisinin evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve

kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine altı gün izin verilir.  Personelin en az yüzde yetmiş

oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı

olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan

veya bölümler halinde on güne kadar; ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler nedeni ile görevli

olduğu il sınırı dışına çıkanlara ayrıca üç gün ücretli yol izni verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“o) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu

örgütlerin propagandasını yapmak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Genel Müdür tarafından verilen iş akdi fesih cezası, yasal süresi içinde itiraz edilme-

mesi halinde Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“g) Şirketten ayrılan personele verilen disiplin cezası kişinin sicil dosyasında muhafaza

edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 62 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.
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“Zamanaşımı

Madde 62/A- Bu Yönetmelikte sayılan fiilleri işleyenler hakkında, bu fiillerin işlendi-

ğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) İhtar ve ücret kesilmesi cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, 

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde di-

siplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden

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

“e) Disiplin Kuruluna üye olarak belirlenenlere, toplantı tarihinden evvel tahkikata ait

dosyayı kurul raportörü gözetiminde incelemek üzere, Kurul Başkanı tarafından makul bir süre

temin edilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevden uzaklaştırılan personele, belirtilen süre içinde ücret ve diğer ödemelerinin

üçte ikisi ödenir. Soruşturma sonucunda eski görevlerine iade edilen personele, görevden uzak-

laştırma süresince kesilen ücret ve diğer ödemeleri iade edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı Kanun ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şir-

keti Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

“6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla kredi taksitlerinin ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 3- 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata

etkili afete maruz kalan illerde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman

köylüleri ve kooperatiflerinin, 6/2/2023 tarihi ile 31/7/2023 tarihi arasındaki dönemde tahsil

edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2023 tarihine kadar ertelenir.

Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı; Kıymetli madenlerin standartları ve

kıymetli maden rafinerilerinin kuruluş, faaliyet, gözetim ve denetim esasları ile Borsada işlem
gören kıymetli madenlerin standartlarına ve ürünleri Borsada işlem gören kıymetli maden ra-
finerilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 1 inci, 2 nci,
7 nci ve 20 nci maddeleri, 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıy-
metli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı
Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile
19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli
Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin
1 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağımsız güvence raporu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Ku-

rumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Ba-
ğımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimlerine uy-
gun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından
düzenlenen raporu,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Basılı kıymetli maden: Erimiş kıymetli madenin belirli boyutlarda bir kalıba dökül-

mesi ve el veya baskı (pres) ile işaretlemelerin yapılması ya da düz bir kıymetli maden şeri-
dinden belirli boyutlarda çıkarılan kıymetli maden şeritlerinin darp yöntemiyle işaretlenmesi
yoluyla usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek şekil, ağırlık ve saflıklarda üretilen kıymetli
madenleri,

ç) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
d) Darphane: Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü-

dürlüğünü,
e) Dore bar: Cevherden üretilen, rafinaj işlemine tabi tutulmamış, yapısında altın, gümüş

ve diğer kıymetli madenleri barındıran külçeyi,
f) Granül: Altın, gümüş, platin veya paladyumdan oluşan çok küçük kürecikleri,
g) İç kontrol sistemi: Rafineriler için Bakanlık tarafından ve Borsa Rafineri Listesinde

yer alan rafineriler ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tara-
fından yapılan düzenlemelerle asgari koşulları belirlenen kurumsal yapıyı,

ğ) İç kontrol birimi: Rafineriler için Bakanlık tarafından ve Borsa Rafineri Listesinde
yer alan rafineriler ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tara-
fından yapılan düzenlemelerle esasları belirlenen ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi
ile raporlamasından sorumlu birimi,
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h) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi: Rafineriler için Bakanlık tarafından ve
Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafineriler ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görüşü alın-
mak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan asgari nitelikleri haiz, gerekli
yetkiyle donatılmış ve rafineri tarafından istihdam edilen görevliyi,

ı) Kıymetli maden takip sistemi (KMTS): Rafineriler tarafından standart işlenmemiş
kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık
ayarı, seri numarası ve benzeri özelliklerinin Darphane tarafından sağlanan benzersiz kodla
her bir ürünün üzerine işlendiği ve aynı kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı siste-
mi,

i) Kıymetli madenler: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda ta-
nımlanan her tür ve şekildeki kıymetli madenleri,

j) Rafinaj: Hurda da dahil olmak üzere, standart dışı işlenmemiş, işlenmiş veya cev-
herden elde edilen altın, gümüş, platin ve paladyumun belirli teknikler uygulanmak suretiyle
saflaştırılarak uluslararası kabul gören standartlara dönüştürülmesini,

k) Rafineri: Bu Tebliğ hükümlerince rafinaj faaliyetinde bulunan ve Bakanlık tarafından
faaliyet izni verilen tüzel kişileri, 

l) Saflık ayarı: Altının her bin parçasında, gümüş, platin ve paladyumun ise her yüz
parçasında mikro yapısal özellikleri taşıyan saf metal parça sayısını,

m) Standart işlenmemiş kıymetli maden: 4 üncü maddede belirlenen en az saflık ayarını
haiz, işlenmemiş barlar veya külçeler halindeki altın, platin ve paladyum ile bar, külçe veya
granül halindeki gümüşü,

n) Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden: 4 üncü maddede belirlenen en az saflık
ayarından düşük saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altın, gümüş,
platin ve paladyumu,

o) Tedarik zinciri uyum raporu: Rafineriler için Bakanlık tarafından ve Borsa Rafineri
Listesinde yer alan rafineriler ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle
Borsa tarafından uluslararası kriterlere göre belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine
ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ilgili raporlama dönemini kapsayan işlemlerin
bu usul ve esaslara uygunluğunu gösteren raporu,

ö) Tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler: Tüzel kişi ortağın; oy haklarının yüzde on ve daha
fazlasına sahip olan veya yüzde on ve daha fazla payı üzerinde intifa hakkına sahip olan veya
nihai olarak kontrolünü elinde bulunduran veya dağıtılabilir kârının yarısından fazlasını alma
hakkını haiz olan veya esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu
oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan kişileri, 

p) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu tarafından KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) olarak yetkilendiril-
miş kuruluşlar arasından Bakanlık veya Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa ta-
rafından yapılan düzenlemelerde yer alan şartları sağlayan ve bu şartları sağladığı Bakanlık
veya Borsa tarafından liste halinde ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarını, 

r) Yönetmelik: 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İliş-
kin Yönetmeliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Rafinerilerce Üretilecek Kıymetli Madenler

İşlenmemiş kıymetli madenler
MADDE 4- (1) Rafinerilerce üretilecek standart işlenmemiş kıymetli madenlerin saflık

ayarının;
a) Altın için en az 995/1000, 
b) Gümüş için en az 99,9/100,
c) Platin için en az 99,95/100,
ç) Paladyum için en az 99,95/100,
olması zorunludur. 
(2) Rafinerilerce üretilecek her bir külçe ve bar üzerinde ayar damgası, rafinerinin

amblemi ya da damgası ile saflık ayarının bulunması zorunludur. Bir kilogramdan büyük bar
ve külçelerde yıl ya da ay ve yıl olarak tarih ile altın dışındaki kıymetli madenlerde kilogram,
gram veya ons cinsinden brüt ağırlık, 1 kilogramlık külçelerde külçe üzerinde kilogram veya
gram cinsinden brüt ağırlık, 1 kilogramdan küçük bar ve külçelerde külçe üzerinde gram veya
ons cinsinden brüt ağırlık ibarelerinin bulunması zorunludur. Ancak, 10 gram ve altındaki bar
ve külçelerde seri numarası paket üzerinde belirtilebilir.

(3) Rafinerilerce üretilecek her bir külçe üzerinde altın için “GOLD” veya “AU”; gümüş
için “SILVER” veya “AG”; platin için “PLATINUM” veya “PT”; paladyum için “PALLADIUM”
veya “PD” ibaresi bulunması zorunludur.

(4) Rafinerilerce üretilecek granül gümüşlerin; granül torbasında ve mühürlü olması,
torbanın üzerinde ayar, ağırlık (torba ağırlığı dâhil olmadan), rafineri ismi ya da amblemi ile
“Granül Gümüş” ya da “Silver Granules” ibarelerinden birinin ve üretim tarihinin bulunması
zorunludur. Şu kadar ki üretim tarihi mührün üzerinde veya ayrı bir etikette de belirtilebilir. 

(5) Rafinerilerce üretilecek işlenmemiş kıymetli madenlerin ağırlıklarını ve yüzeysel
özellikleri ile şekillerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Bakanlığın belirlediği niteliklere uygun
olmayan kıymetli madenlerin üretimi ve alım satımı yapılamaz. Ancak rafinerilerin aynı za-
manda Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasası gibi uluslararası
akreditasyon sağlayan kuruluşlara da üye olması halinde, Bakanlık tarafından belirlenenlerden
farklı olan niteliklerin Bakanlığa bildirilmesi koşuluyla, söz konusu kuruluşların belirlediği
ağırlık, özellik ve şekillerde kıymetli maden üretmesi bu Tebliğ hükümlerine aykırılık olarak
değerlendirilmez.

(6) Rafineriler ürettikleri kıymetli madenlerin teknik özelliklerini ve fotoğraflarını/gö-
rünümlerini temsili nitelikte olmak üzere Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Borsa Rafineri
Listesinde yer alan rafineriler söz konusu bilgi ve belgeleri ayrıca Borsaya da gönderirler. Bil-
dirimi yapılmayan, bildirilen teknik özelliklere uygun olmayan kıymetli madenler ile Bakan-
lıkça uygun görülmeyen kıymetli madenlerin üretimi yapılamaz. 

Basılı kıymetli madenler
MADDE 5- (1) Rafineriler tarafından üretilecek basılı kıymetli madenlerin en az

4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan saflık ayarlarına sahip olması zorunludur.
(2) Bakanlık rafineriler tarafından üretilecek basılı kıymetli madenlerin türlerini, ağır-

lıklarını, yüzeysel ve şekli özelliklerini belirlemeye yetkilidir. 
Borsada işlem görecek kıymetli madenler
MADDE 6- (1) Borsada işlem görecek kıymetli madenlerin türleri, ağırlık ve saflık

ayarları, yüzeysel ve şekli özellikleri ile alım satım, teslim, saklama ve takas esasları bu Tebliğ
hükümlerine aykırı olmamak üzere Borsa tarafından belirlenir.

23 Şubat 2023 – Sayı : 32113                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



(2) Borsada işlem görecek her bir külçe ve bar üzerinde rafinerinin amblemi ya da dam-
gası, külçe/bar seri numarası, ağırlığı ile saflık ayarının bulunması zorunludur.

(3) Borsada işlem gören standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ayar raporuna
uyumundan, ilgili kıymetli madeni Borsaya teslim eden Borsa üyeleri sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rafinerilerin Kuruluş, Faaliyet, Gözetim ve Denetimi

Rafineri kuruluş izni   
MADDE 7- (1) Ürünleri Türkiye’de alınıp satılabilecek ve yurt dışına ihraç edilebilecek

rafinerilerin;  
a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması,
b) Şirketin esas sözleşmesinde yer alan ticaret unvanında “rafineri” ibaresinin bulun-

ması,
c) Ödenmiş sermayesinin 35 milyon TL’den az olmaması,
ç) Paylarının tamamının nama yazılı olması ve nakit şeklinde çıkarılması,
d) Esas sözleşmelerinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olması,
e) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortağının ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde

on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile tüzel kişi ortaklarla ilişkili kişilerin,
1) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapı-

landırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı ve-
rilmiş olmaması,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası
ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar ile
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları,
27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlen-
mesine İlişkin Kanun kapsamındaki suçlar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Ka-
nununda yer alan suçlar, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma, tefecilik,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya Devletin ege-
menlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçak-
çılığı suçları veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,

3) Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde; faaliyet izni 18 inci maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendi uyarınca Bakanlıkça iptal edilmiş rafinerilerde ortaklığı bulunmaması veya
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol ve tedarik zinciri
uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olması veya bu şirketlerin imza yetkisini
haiz çalışanı olmaması, Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmuş olmaması ve kendisi-
nin, yüzde on veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu dönemde veya
daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dönemde 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca idari yaptırıma uğramamış olması,

4) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vadesi
geçmiş borcunun bulunmaması,

5) Gerekli mali güce ve işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterlilik ile itibara sahip bulun-
ması,
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zorunludur.
(2) Bakanlığa yapılacak kuruluş izni başvurusuna;
a) Şirket esas sözleşme taslağının,
b) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on

veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile tüzel kişi ortaklarla ilişkili kişilerin,
1) Müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına, uzlaşma suretiyle yeni-

den yapılandırma başvurularının tasdik edilmiş olmadığına ya da haklarında iflasın ertelenmesi
kararı verilmediğine ilişkin yazılı beyanlarının,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde; faaliyet izni 18 inci maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendi uyarınca Bakanlıkça iptal edilmiş rafinerilerde ortaklığı bulunmadığına veya
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol ve tedarik zinciri
uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna veya bu şirketlerin imza yetkisini
haiz çalışanı olmadığına, Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmadıkları ile kendisinin,
yüzde on veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu dönemde veya daha
önce temsile yetkili olarak çalıştığı iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dönemde 1567 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari yaptırıma uğramadıklarına dair yazılı
beyanlarının,

3) Adli sicil kaydına ilişkin belgelerin, başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda,
tüzel kişi kurucuların, yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla or-
taklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin belgelerin,

4) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin 6183 sayılı
Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi daire-
sinden alınacak belgenin,

5) Gerçek kişiler için Ek-1’de, tüzel kişiler için Ek-2’de yer alan örneğe uygun şekilde
ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamenin,

6) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin,
eklenmesi zorunludur. 
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında kuruluşu uygun görülen rafinerilere Bakanlık ta-

rafından kuruluş izni verilir.
(4) Rafinerinin kurucu ortakları tarafından kuruluş izni tarihinden itibaren 180 gün içe-

risinde kuruluş işlemleri tamamlanarak faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvuruda bulu-
nulur. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayanların kuruluş izni iptal edilmiş sayılır. Ba-
kanlık mücbir sebep ve haklı durum hallerinin tevsiki kaydıyla söz konusu süreyi 180 güne
kadar uzatabilir. Bakanlık mücbir sebep veya haklı durumun devam etmesi halinde verilen 180
günlük ek süreyi 2 kata kadar artırmaya yetkilidir.

Rafineri faaliyet izni
MADDE 8- (1) Altın, gümüş, platin ve paladyum madenleri için Bakanlığa ayrı ayrı

faaliyet izni başvurusunda bulunulur. Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya; 
a) Esas sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
b) Ortaklar tarafından şirket esas sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermaye-

sinin nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,
c) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen ödenmiş sermaye miktarının

onda birine karşılık gelen tutarın kamu sermayeli bankalardan birine yatırıldığını tevsik eden
belge veya kamu/özel sermayeli bankalardan alınacak aynı tutarda teminat mektubu,

ç) Bakanlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer şartların
taşındığına dair bilgi ve belgeler,
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d) Genel müdür ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi atandığına ve gerekli
yetkilerle donatıldığına dair yönetim kurulu kararı,

e) Şirket genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, imza yetkisini haiz çalışanları ile iç
kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlileri için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen şartları taşıdığını gösteren ve ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan belgeler,

f) Yönetmelikte belirtilen başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden belge,
g) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer belgeler,
eklenir.
(2) Rafinerinin;
a) Cevherden elde edilen bar, külçe, dore bar, granül ve hurda haldeki kıymetli maden-

lerin rafinaj işlemlerini yapabilecek teknik donanıma, personele, bina ve teçhizata sahip olma-
sı,

b) Çevre Etki ve Değerlendirme Raporu alması,
c) Çevre şartlarının, güvenlik önlemlerinin ve hijyenik ortamın rafinaj işlemine uygun

olarak hazırlanması,
ç) Atık maddelerin arıtılması ve geri kazanımına yönelik sistemleri kurması,
d) Hassas analiz için gerekli olan alev saflaştırma tekniği ile diğer analitik tekniklerden

en az birine sahip olması,
e) Rafinaj işlemlerinde; altın için 995/1000, gümüş için 99,9/100 veya platin ve palad-

yum için 99.95/100 ve üzerinde saflık ayarı elde edilebilecek üretim kapasitesi kurması,
f) Tesis büyüklüğünü altın rafinerisi için yılda en az 10 ton altın, gümüş rafinerisi için

yılda en az 10 ton gümüş, platin rafinerisi için yılda en az 1,5 ton platin ve paladyum rafinerisi
için yılda en az 1,5 ton paladyum rafine edebilecek kapasitede olacak şekilde kurması,

g) Üretilecek ürünlerin ayarının belirlenmesi ve analiz edilmesi için rafineri içerisinde
10/3/2022 tarihli ve 31774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden ve Kıymetli
Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin, Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş bir ayar evi bulunması,

ğ) Etkin bir iç kontrol sistemi oluşturması, Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerde
belirlenen yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin yönetim kurulunca
atanması ve gerekli yetkilerle donatılması ile Bakanlık düzenlemeleri kapsamında iç kontrol
birimini kurmuş olması,

zorunludur.
(3) İkinci fıkranın (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartların yerine getirildiği ve

uygunluk sağlandığına ilişkin ilgili Sanayi Odasından veya bir üniversitenin metalurji ve kimya
bölümünden alınacak rapor ile (b), (g) ve (ğ) bentlerini tevsik eden belgelerin başvuru sırasında
eksiksiz olarak sunulması zorunludur. 

(4) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan başvuru sahibinin uluslararası
kabul gören standartlarda kıymetli maden üretebilmek için gerekli teknik şartları ve kapasiteyi
tam olarak haiz olup olmadığını belirlemek üzere Bakanlık tarafından bir komisyon oluşturulur.
Komisyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Borsa, Darphane, ilgili sanayi odası ile en az bir üniversitenin
metalurji ve kimya bölümlerinin nitelikleri Bakanlıkça belirlenen yetkililerinden oluşur. Ko-
misyon tarafından yerinde yapılacak inceleme ile Darphane tarafından gerçekleştirilecek nu-
mune testleri neticesinde uygunluk raporu düzenlenir. Söz konusu uygunluk raporu salt ço-
ğunluk ile kabul edilir. Ancak, salt çoğunluk oyları içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Fi-
nansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün ve Darphanenin oyunun birlikte bulunması
zorunludur. 
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(5) Dördüncü fıkra kapsamında Darphane tarafından gerçekleştirilecek numune testleri
için faaliyet gösterilecek kıymetli maden türünde standart işlenmemiş kıymetli madenler için
öngörülmüş asgari saflık ayarında ve üstünde olmak üzere en az 2 adet numune üretilmesi zo-
runludur.  

(6) Gerekli tüm şartları haiz olduğu tespit edilen rafinerilere Bakanlıkça faaliyet izni
verilerek şirket adına “Rafineri Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir. İzin belgesi, herkesin göre-
bileceği şekilde, rafineride asılı bulundurulur.

(7) Faaliyet izni altın, gümüş, platin ve paladyum için ayrı ayrı verilir. Faaliyet izni ve-
rilen rafineriler Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığına bildirilir ve Bakanlık internet sitesinde
ilan edilir.

(8) Faaliyet izni bulunmayanlar veya iptal edilenler, rafineri faaliyetinde bulunamazlar;
ticaret unvanlarında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde
veya internet sitelerinde rafinaj faaliyetinde bulundukları, rafinaj faaliyetine ilişkin işlem yap-
tıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

(9) Bakanlıkça faaliyet izni iptal edilen rafinerilerin, 7 nci maddenin birinci fıkrasının
(e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla faaliyet izni iptal tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde kuruluş izni almaksızın doğrudan
faaliyet izni başvurusu yapması mümkündür. 

Faaliyet konuları
MADDE 9- (1) Rafineriler aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler:
a) Standart dışı işlenmemiş, işlenmiş veya cevherden elde edilen kıymetli madenleri

eritip, saflaştırmak ve yeniden döküm yapmak suretiyle standart ya da standart dışı işlenmemiş
ya da basılı kıymetli maden haline getirmek ve her türlü kıymetli maden rafineri işleri ile gerekli
ayar ölçümlerini yapmak.

b) Kıymetli maden üretimi, yurt içinde alım satımı ve ihracını gerçekleştirmek.
c) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla, 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları
ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin
birinci fıkrasında sayılan faaliyetlerde bulunmak.  

ç) İşlenmiş kıymetli madenler ile 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş
kıymetli madenlerin ve 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in
6 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini
yapmak.

d) Standart işlenmemiş barları daha küçük veya daha büyük standart işlenmemiş barlara
ya da granüllere dönüştürmek.

e) Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin, Stan-
dartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca ayar evi kurmak
ve işletmek. 

f) Fiziksel altın toplama amacıyla Bakanlığın uygun görüşünü almak kaydıyla altın ka-
bul sistemleri geliştirmek ve uygulamak.  

g) Altın, gümüş ve kimyasal süspansiyon tuzları üretimi ve imalatı yapmak.
ğ) Elektronik, metal ve diğer benzeri atıklardan geri dönüşüm yaparak kıymetli maden

elde etmek.
h) İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin menkul kıymetleri Bakanlığın

izni dâhilinde çıkarmak.
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ı) Bakanlıkça uygun görülecek diğer faaliyetler.
(2) Rafineriler; birinci fıkrada sayılan faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında

hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar; faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli ola-
nın üstünde taşınmaz mal edinemezler.

(3) Rafineriler; 
a) Sermaye piyasası araçları alıp satamazlar, ödünç para verme işlemlerinde buluna-

mazlar.
b) 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar.
c) Kıymetli maden alım satımında belli bir getiri sağlayacağı yolunda herhangi bir yazılı

veya sözlü taahhütte bulunamazlar.
ç) Gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri içeren herhangi

bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamazlar.
d) Rafinaj faaliyetinin sınırlarını aşacak şekilde müşterilerinden emanet ve saklama

amacı ile işlenmemiş kıymetli maden kabul edemezler.
e) Kıymetli maden fiyatını yapay olarak yükseltmek, düşürmek, belli bir seviyede tut-

mak yahut kıymetli maden alım ya da satım taleplerini yapay olarak etkilemek veya aktif bir
piyasası olduğu izlenimini yaratmak amacıyla kıymetli madenin mülkiyetinde gerçek anlamda
değişme yaratmayan alım satım işlemi yapamazlar.

Rafinerilerin faaliyet izni sonrası yükümlülükleri 
MADDE 10- (1) Rafineriler tarafından faaliyet izin tarihinden itibaren, altın rafinerisi

için yılda en az 3 ton altın, gümüş rafinerisi için yılda en az 3 ton gümüş, platin rafinerisi için
yılda en az 500 kilogram platin ve paladyum rafinerisi için yılda en az 500 kilogram paladyum
üretimi yapılması zorunludur. Bakanlık, bu fıkrada belirtilen miktarlarda üretim yapılamama-
sına ilişkin mücbir sebep hallerini değerlendirmek suretiyle söz konusu üretim şartının aranıp
aranmayacağı hususunda karar vermeye yetkilidir.

(2) Rafineriler, işlem gerçekleştirmeden önce 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Ge-
lirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca müş-
terilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler.

(3) Rafineriler ürettikleri kıymetli madenlerin üzerinde yer alan ve Bakanlık ile Darp-
haneye KMTS üzerinden iletilen standartlarda olmasından sorumludur. 

(4) Rafinerilerin faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında işin gerektirdiği mesleki dikkat
ve özeni göstermeleri, kaynakları etkin bir biçimde kullanmaları ve bu doğrultuda gerekli ön-
lemleri almaları gerekir. 

Rafinerilerin esas sözleşme değişiklikleri, pay devirleri, iştirak edinmeleri ve şube
açmaları 

MADDE 11- (1) Rafinerilerin esas sözleşmelerinin unvan, amaç ve konu bölümlerinin
değiştirilmesini gerektirecek hususların söz konusu olması halinde, değişiklik öncesinde Ba-
kanlığın uygun görüşünün alınması ve yapılan değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicili Gaze-
tesinin 30 gün içinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

(2) Rafinerilerin pay devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Pay devirlerinde payları
devralacak kişiler ile payları devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı
bulunan kişilerin ve tüzel kişi ortaklarla ilişkili kişilerin kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz
olması ve bu durumun 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerle tevsik
edilmesi zorunludur.

(3) Rafinerilerin paylarının devrine yönelik izin başvurularında; Yönetmelikte bu kap-
samda belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik eden belgenin eklenmesi zorunludur. Ancak söz
konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya payları devralacak kişinin mevcut pay sa-
hibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.
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(4) 8 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamında her bir faaliyet izni başvurusu için Yö-
netmelikte bu kapsamda belirlenen ücret ayrı ayrı olmak üzere tahsil edilir.

(5) Rafinerilerin yurt içinde ve yurt dışında ofis, temsilcilik, satış mağazası, tesis ve
şube açmaları ile iştirakte bulunmaları mümkündür. Rafineriler açılış, kapanış ile iştirakte bu-
lunma, tasfiye veya devri müteakip 30 gün içerisinde Bakanlığa bilgi verirler.

Darphanenin rafinaj faaliyetleri
MADDE 12- (1) Darphane Bakanlığa başvuru yapmak şartıyla rafineri olarak faaliyet

gösterebilir. Bu durumda Darphanenin rafineri olarak faaliyet göstermesiyle ilgili olarak bu
Tebliğde yer alan şartlar ve yükümlülükler aranmaz. Bakanlık Darphane tarafından sağlanacak
şartları belirlemeye yetkilidir. Darphane rafineri faaliyeti ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen
her türlü bilgi ve belgeyi belirlenecek şekil ve sürelerde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Ürünleri Borsada işlem görecek rafineriler ve Borsa Rafineri Listesi
MADDE 13- (1) Ürünleri Borsada işlem görecek rafinerilerin;
a) Ödenmiş sermayelerinin en az 50 milyon TL olması,
b) Tesisin büyüklüğü altın rafinerisi için yılda en az 50 ton altın, gümüş rafinerisi için

yılda en az 50 ton gümüş, platin rafinerisi için yılda en az 10 ton platin ve paladyum rafinerisi
için yılda en az 10 ton paladyum rafine edebilecek kapasitede olacak şekilde kurulması,

c) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında
sayılan diğer şartları taşımaları,

zorunludur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan rafineriler, Borsa sorumlu kıymetli maden

tedarik zinciri düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve bu
Raporun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
Güvence Denetimi Standartlarına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denet-
lenmesi ile bu denetim sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Gü-
vence Raporu ile birlikte ürünlerinin Borsada işlem görmesini teminen Borsaya başvuruda bu-
lunabilir. Borsa tarafından söz konusu başvuru hakkında Bakanlığa bilgi verilir. Başvuru sahi-
binin gerekli teknik şartlara ve kapasiteye tam olarak haiz olup olmadığını belirlemek üzere
Borsa tarafından bir komisyon oluşturulur. Komisyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal
Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Borsa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Darphane,
ilgili sanayi odası ile en az bir üniversitenin metalurji ve kimya bölümlerinden nitelikleri Ba-
kanlıkça belirlenen yetkililerden oluşur. Komisyon tarafından yerinde yapılacak inceleme ne-
ticesinde uygunluk raporu düzenlenir. Söz konusu uygunluk raporu salt çoğunluk ile kabul edi-
lir. Ancak, salt çoğunluk oyları içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve
Kambiyo Genel Müdürlüğü, Borsa ve Darphanenin oylarının hepsinin birlikte bulunması zo-
runludur. 

(3) Borsa, rafinerinin 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilen ye-
rinde inceleme sonucunda düzenlenen uygunluk raporunu düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay
içerisinde ilgili rafinerinin ikinci fıkra kapsamında yapılması gereken denetimi için kabul ede-
bilir. 

(4) Ürünleri Borsada işlem görecek rafineriler tarafından faaliyet izin tarihinden itiba-
ren, altın rafinerisi için yılda en az 17 ton altın, gümüş rafinerisi için yılda en az 17 ton gümüş,
platin rafinerisi için yılda en az 3,5 ton platin ve paladyum rafinerisi için yılda en az 3,5 ton
paladyum üretimi yapılması ve bu hususun Borsa tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre
Borsaya tevsik edilmesi zorunludur. Borsa, bu fıkrada belirtilen miktarlarda üretim yapılama-
masına ilişkin mücbir sebep hallerini değerlendirmek suretiyle söz konusu üretim şartının ara-
nıp aranmayacağı hususunda karar vermeye yetkilidir.
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(5) Gerekli tüm şartları haiz olduğu tespit edilen rafineriler Borsaca yayımlanan rafi-
neriler listesinde ilan edilir. Borsa tarafından piyasanın sağlıklı işlemesini teminen rafineriler
için ücretler, ek tedbirler ve şartlar getirilebilir, rafinerinin Borsa Rafineri Listesinden çıkması
halinde ortaya çıkabilecek yükümlülüklerle ilgili olarak teminat istenebilir. Konuya ilişkin usul
ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla Borsa tarafından belirlenir.

(6) Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe
Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alı-
narak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Lis-
tesi ilgili gümrük idarelerine gönderilir.

(7) Londra Külçe Piyasası Birliği, Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı
listelerde yer almayan rafineriler, Dubai Multi Commodity Centre, Indian Bullion Market As-
sociation ve benzeri kuruluşların yayımladığı listeler göz önüne alınarak Borsaca kabul edile-
bilir.

(8) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca ithal edilen külçe halindeki standart işlen-
memiş kıymetli madenler; has kıymetli maden miktarının gümrük giriş beyannamesinde be-
lirtilen ağırlıktan az olmaması ve dönüşüm öncesi ve sonrası Borsaca gerekli kontrolün yapıl-
ması koşullarıyla daha küçük veya daha büyük külçelere ya da granüllere veya ambalajlara
dönüştürülebilir. 

Cevherden kıymetli maden üretimi
MADDE 14- (1) Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen, 
a) Altın, Borsa Rafineri Listesinde yer alan Türkiye'de kurulu rafinerilerde rafinaj işle-

mine tabi tutularak standart işlenmemiş altın haline getirilir ve bu işlemi müteakip 7 iş günü
içinde Borsa Takas Merkezine teslim edilir. Borsaya teslim edilen altınların Borsanın ilgili pi-
yasasında alım satımı gerçekleştirilir.

b) Altın dışındaki kıymetli madenlerin, Borsa Rafineri Listesinde yer alan Türkiye'de
kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutularak standart işlenmemiş kıymetli maden haline
getirilmesi halinde bu işlemi müteakip 7 iş günü içinde Borsa Takas Merkezine teslim edilmesi
ve Borsanın ilgili piyasasında alım satımının gerçekleştirilmesi gereklidir.

c) Altın dışındaki standart dışı kıymetli madenlerin, Borsa tarafından belirlenecek işlem
esasları dâhilinde, Darphane tarafından veya Darphanenin belirleyeceği kuruluşlarca düzenle-
necek ayar raporunda yer alan miktarlarına göre işlem yapılmak suretiyle Borsanın ilgili piya-
sasında alım satımı gerçekleştirilir.

ç) Altının üretimi sırasında ortaya çıkan kırık karbon, cüruf ve benzeri atıkların ihtiva
ettiği kıymetli madenler bu fıkranın (a) bendi, altın dışındaki kıymetli madenlerin üretimi sı-
rasında ortaya çıkan kırık karbon, cüruf ve benzeri atıkların ihtiva ettiği kıymetli madenler ise
bu fıkranın (b) ve (c) bendinde yer alan esaslara tabidir.

(2) Teslimatta uyulması gereken usul ve esaslar Borsa tarafından belirlenir.
(3) Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen kıymetli madenler için Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kullanmaması du-
rumunda Darphanenin ön alım hakkı bulunmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Verme, Denetim, Gözetim ve Yaptırımlar

Bilgi verme
MADDE 15- (1) Rafineriler ödenmiş sermayelerinde meydana gelen değişiklikleri, de-

ğişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinin bir örneği veya pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri ile
birlikte değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.
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(2) Rafineriler; merkez, ofis, temsilcilik, satış mağazası, tesis ve şube ile benzerlerinin
adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesinin bir örneği ve diğer tevsik edici belgelerle değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(3) Rafineriler; unvanları, ortakları, tüzel kişi ortaklarında yüzde on veya daha fazla
ortaklık payı bulunan kişiler, tüzel kişi ortağıyla ilişkili kişiler, yönetim kurulu başkan ve üye-
leri, genel müdür veya yöneticileri, imza yetkisini haiz çalışanları ile iç kontrol ve tedarik
zinciri uyum görevlileri ve serbest muhasebecileri/serbest muhasebeci mali müşavirleri/yeminli
mali müşavirlerine ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, deği-
şiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. 

(4) Rafinerilerin rapor konusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar, ye-
minli mali müşavirlik tam tasdik raporunu veya bağımsız denetim raporunu her yıl Bakanlığa
sunmaları zorunludur. 

(5) Rafineriler Bakanlık tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlıkça be-
lirlenecek şekil, ortam ve süreler içerisinde tam ve eksiksiz olarak Bakanlığa bildirmek zorun-
dadır.

(6) KMTS kapsamında elde edilen verinin Darphane ve ilgili rafineriler tarafından Ba-
kanlıkça belirlenecek şekil ve süreler içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. 

(7) Rafineri Borsa Rafineri Listesinde yer alıyorsa üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralar
uyarınca yapılması gereken bildirimler ile gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler Borsaya da
iletilir.

(8) Borsa, Borsa Rafineri Listesinde yer alan veya yer almak üzere başvuruda bulunan
rafinerilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

(9) Borsada işlem gören kıymetli madenlere ilişkin istatistiki bilgiler Borsa tarafından
Bakanlıkça belirlenecek şekil ve sürelerde Bakanlığa gönderilir.

(10) Bu Tebliğ uyarınca başvurulardan, başvurulara ilişkin belgelerden ve bildirilmesi
zorunlu olan durumlardan hangilerinin Bakanlığa bilgi sistemleri aracılığıyla ve ne şekilde ile-
tileceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık internet sitesi veya bilgi sisteminde yayımlanır.

Denetim
MADDE 16- (1) Rafinerilerin faaliyet ve işlemleri, 1567 sayılı Kanuna göre inceleme

ve soruşturma yapmaya yetkili bulunan denetim elemanları ile ilgili mevzuat gereği denetim
yapmaya yetkili merci ve kişiler tarafından incelenebilir.

(2) Bakanlık ve Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafinerilerle sınırlı olmak üzere Borsa
rafineriler nezdinde inceleme yapmaya yetkilidir. Darphane üretilen kıymetli madenlerin üre-
timi ve standartlara uygunluğu ile KMTS’ye yönelik rafineriler nezdinde inceleme yapmaya
yetkilidir. Darphane ve Borsa tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespitlere ilişkin bir
rapor düzenlenerek Bakanlığa iletilir. 

(3) Rafineriler birinci ve ikinci fıkrada belirtilen denetim elemanlarının ve mercilerin
isteyecekleri her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin kayıtları, kamera görüntülerini, faaliyet
için kullanılan sistemlere erişimi sağlayacak şifrelerini, evrak ile defterlerini vermek ve ince-
leme için gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

(4) Rafinerilerin rapor konusu dönemi takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Tedarik
Zinciri Uyum Raporunu her yıl hazırlaması ve bu Raporun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve De-
netim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standartlarına göre yet-
kili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile bu denetim sonucunda makul gü-
vence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması zorunludur. 
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(5) Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek Türkiye’de kurulu rafinerilerce üre-
tilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin bu Tebliğde belirtilen tanımlara uygunluğunun
denetimine ilişkin usul ve esaslar Borsa tarafından belirlenir.

(6) Rafinerilerin faaliyet izni alma tarihinden itibaren her 3 yılda bir, 8 inci maddenin
dördüncü fıkrasına göre oluşturulacak komisyon tarafından ve ayrıca Borsa Rafineri Listesinde
yer alan rafinerilerin listeye alınma tarihlerinden itibaren her üç yılda bir, 13 üncü maddenin
ikinci fıkrasına göre oluşturulacak komisyon tarafından gerekli teknik şartları haiz olup olma-
dığı, yerinde yapılacak inceleme ile Darphane tarafından gerçekleştirilecek numune testleri ne-
ticesinde tespit olunur ve buna ilişkin rapor düzenlenir. Rafineri Borsa Rafineri Listesinde yer
alıyorsa 8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre oluşturulacak komisyon tarafından düzenle-
nen rapor Bakanlık tarafından Borsaya da iletilir. Borsa söz konusu raporu ilgili rafinerinin her
3 yılda bir yapılan denetimi için kabul edebilir. 

(7) Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun her yıl rapor
konusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa ve Borsa Rafineri Liste-
sinde yer alan rafinerilerle sınırlı olmak üzere Borsaya sunulması ile rafinerinin internet site-
sinde yayımlanması zorunludur. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde
güvence verilmesi gerekmektedir.

(8) Bu madde kapsamında Bakanlık ile Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafinerilerle
sınırlı olmak üzere Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız denetim
kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebilir, denetim çalışma kâğıtları ile diğer belgeleri talep
edebilir veya yerinde denetim yapabilir.

(9) Borsa Rafineri Listesinde yer alan Türkiye’de yerleşik rafineriler için, Bakanlığın
uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik
zincirine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen yabancı sorumlu tedarik programlarına uygun faa-
liyet gösterildiğine dair söz konusu programların yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlar
listesinde yer alan bir yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış güncel Bağım-
sız Güvence Raporları da bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen raporların yerine kabul
edilebilir. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi ge-
rekmektedir. Bu raporların da rapor konusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar
her yıl Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi ile ayrıca rafinerinin internet sitesinde yayımlanması
zorunludur.

Hesap ve belge düzeni
MADDE 17- (1) Rafineriler;
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanununa göre işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda
oldukları defter ve kayıtları tutmak,

b) Her bir işlem itibarıyla TL veya kıymetli maden kabul edildiği anda ilgisine göre
Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Alım
Belgesi veya Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi düzenlemek,

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mevzuatta düzenlenmesi zorunlu olan diğer
belgeleri düzenlemek ve gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak ve düzenlenen belgeler
ile tutulan kayıtları en az 10 yıl süreyle saklamak,

zorundadır.
(2) Rafineriler tarafından üretilen granül halindeki gümüş haricindeki standart işlen-

memiş kıymetli madenlerin ve basılı kıymetli madenlerin tamamının KMTS’ye kaydının ya-
pılması zorunludur. KMTS’nin uygulamaya geçmesinden sonra üretilen ve KMTS’ye kaydı
yapılmayan kıymetli madenlerin yurt içinde satışı mümkün değildir. Kıymetli madenlerin
KMTS kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esaslar Darphane tarafından belirlenir. 
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(3) Rafineriler tarafından tüm kasa ve stok giriş ve çıkışlarının sevk irsaliyesi ve benzeri
belgelerle giriş ve çıkış anında kayıt altına alınması zorunludur.

(4) Rafineriler üretilen tüm kıymetli madenlerin asgari olarak üreticisi, üretim tarihi ve
yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarasını içerecek şekilde takibini sağlayacak gerekli sistemleri
kurmak ve kullanmak zorundadır. Bakanlık ilave bilgilerin takibini istemeye yetkilidir. 

Yaptırım 
MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen hallerde rafinerilerin faaliyet izni Bakanlıkça iptal

edilir:
a) Rafinerinin faaliyet iznini müteakip 90 gün içinde faaliyete başlamaması.
b) Rafinerinin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde ve 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (e) bendinde belirtilenler dışındaki kuruluş veya faaliyet şartlarını haiz olmadığının
veya sonradan yitirdiğinin tespit edilmesi.

c) Rafinerinin gerekli teknik şartlarda ve standartlarda üretim yapmadığının tespit edil-
mesi.

ç) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında hazırlanması gereken Tedarik Zinciri
Uyum Raporunun rafineri tarafından hazırlanmaması veya söz konusu fıkraya istinaden hazır-
lanan Bağımsız Güvence Raporunun sonuç bölümünde olumsuz görüş verilmesi veya görüş
vermekten kaçınılması ve/veya güvence denetimi yapılmaması.

d) Rafinerinin 16 ncı maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılan incelemede gerekli
teknik şartları haiz olmadığının tespit edilmesi.

e) 9 uncu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunulması.
(2) Aşağıda belirtilen hallerde Türkiye’de kurulu rafineriler Borsa tarafından rafineri

listelerinden çıkarılır:
a) Rafinerinin faaliyet izninin Bakanlıkça iptal edilmesi.
b) Rafinerinin 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde veya aynı maddenin

dördüncü fıkrasında yer alan şartları haiz olmadığının veya sonradan yitirdiğinin tespit edil-
mesi.

c) Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun 16 ncı maddenin
yedinci fıkrası kapsamında Borsaya sunulmaması.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri kapsamında faaliyet izni iptal edilen rafineri ve
ortakları ile dokuzuncu fıkrada belirtilen rafineri ve ortakları 5 yıl boyunca, birinci fıkranın (d)
bendi kapsamında faaliyet izni iptal edilen rafineri ve ortakları ise 1 yıl boyunca yeni rafineri
kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar. 

(4) Borsa Rafineriler Listesindeki rafineriler ile sınırlı kalmak kaydıyla, 16 ncı madde
kapsamında Borsaca yapılan incelemeler sonucunda aykırılıkların tespiti halinde aykırılıkların
mahiyet ve önemine göre, Borsa tarafından, Bağımsız Güvence Raporu sonucuna bakılmaksı-
zın, uyarı, para cezası ve Rafineri Listesinden çıkartma dahil her türlü disiplin cezası ve yap-
tırım uygulanır.

(5) Rafinerinin 10 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde
rafineri hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca işlem başlatılır. Aynı aykırılığın art arda 2 yıl ya
da 3 yıllık dönemde 2 kez gerçekleşmesi halinde faaliyet izni iptal edilir.

(6) Rafinerinin ortaklarının, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla or-
taklık payı bulunan kişilerin, tüzel kişi ortakla ilişkili kişilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda rafineri hakkında 1567 sayılı Kanun
uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu kişinin veya tüzel kişi ortağın ortaklıktan çıkarıl-
ması için 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin gerçekleştiril-
memesi veya kişinin rafinerinin tek ortağı olması durumunda rafineri faaliyet izni iptal edilir.
Ancak 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan şartın
kaybedildiğinin tespiti halinde 30 gün içerisinde söz konusu borcun ödendiğinin tevsik edilmesi
durumunda ortaklıktan çıkarılma işlemi gerçekleştirilmez.
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(7) Rafinerilerin genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışanları ya
da iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu kişinin görevden azle-
dilmesi için Bakanlıkça rafineriye 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli iş-
lemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda rafinerinin faaliyet izni iptal edilir. Ancak, 7 nci mad-
denin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan şartın kaybedildiğinin
tespiti halinde 30 gün içerisinde söz konusu borcun ödendiğinin tevsik edilmesi durumunda
görevden azledilme işlemi gerçekleştirilmez.

(8) Bakanlık, mevzuata aykırı işlem ve hallerin tespiti durumunda, aykırılıkların mahi-
yet ve önemine göre, rafinerilerin faaliyetlerini sürekli ya da 6 aya kadar geçici olarak durdur-
maya yetkilidir. 

(9) Rafinerinin faaliyet izni almadan faaliyete geçtiğinin tespit edilmesi halinde verilmiş
bulunan rafineri kuruluş izni iptal olur.

(10) Rafinerilerin kuruluş izinlerinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi ha-
linde, verilmiş bulunan rafineri faaliyet izni de başka bir işleme gerek olmaksızın iptal olur.

(11) Bakanlık tarafından, faaliyeti geçici olarak durdurulan rafinerilerin, geçici durdur-
ma tarihinden itibaren 1 yıl içinde faaliyetlerinin ikinci kez geçici olarak durdurulması halinde
söz konusu rafinerilerin faaliyet izni iptal olur.

(12) Bakanlığa yazılı veya bilgi sistemleri üzerinden yapılan başvurularda gerçeğe ay-
kırı belge verildiğinin ya da beyanda bulunulduğunun tespiti halinde rafineri ve gerçeğe aykırı
belge veya beyan veren kişiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Ger-
çeğe aykırı belge veya beyan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıka-
rılması; genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan veya iç kontrol ve te-
darik zinciri uyum görevlisi olması durumunda söz konusu görevden azledilmesi için 60 güne
kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda
verilmiş olan faaliyet izni iptal edilir.

(13) Rafinerilerin, ortak sıfatı taşımayan kişi ya da kişilerce fiilen sahiplenilip, sevk ve
idare edildiğinin tespit edilmesi durumunda, başka bir uyarıya gerek olmaksızın faaliyet izni
iptal edilir.

(14) Rafinerinin, özkaynaklar toplamının 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde
öngörülen asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha az olduğunun tespit edilmesi ha-
linde faaliyet izni iptal edilir. Özkaynaklar toplamının, asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ün-
den daha fazla olmakla birlikte asgari ödenmiş sermaye tutarından daha az olduğunun tespit
edilmesi halinde rafineri hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve özkay-
naklardaki eksikliğin tamamlanmasını teminen 90 güne kadar süre verilir. Bu süre içerisinde
söz konusu eksikliğin tamamlanmaması durumunda rafinerinin faaliyet izni iptal edilir.

(15) Rafinerilerin esas sözleşmelerinde 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
uygun görüş alınmaksızın değişiklik yapılması veya pay devri öncesinde gerekli iznin alınma-
ması halinde, rafineri hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve rafinerilere
söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde
gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda rafinerinin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.

(16) Faaliyet izni iptal edilen rafinerilerin faaliyetlerine devam etmeleri halinde hakla-
rında 1567 sayılı Kanuna istinaden yasal işlem başlatılır. 

(17) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan rafineriler, bu müeyyideyi gerektiren aykırı-
lıkların giderildiğini tevsik etmeleri halinde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yeniden
faaliyetlerine başlayabilirler.
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(18) Rafinerilerde, gerçek bir kıymetli maden hareketini içermeyen Kıymetli Maden
Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi veya
Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, rafineri
faaliyet izni iptal edilir.

(19) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında, 1567 sayılı
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(20) Bu Tebliğ uyarınca Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket eden
rafineriler hakkında, 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(21) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında Darphane tarafından düzenlenen ra-
porda mevzuata aykırılıkların tespit edilmiş olması halinde Bakanlık tarafından, aykırılıkların
mahiyet ve önemine göre rafinerilerin faaliyetlerinin sürekli ya da geçici olarak durdurulması
ve faaliyet izninin iptali dâhil gerekli yaptırımlar uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışından temin edilecek belgeler
MADDE 19- (1) Bu Tebliğde yer alan başvurularla ilgili olarak temin edilecek belge-

lerle ilgili hükümler yabancı uyruklu kişiler hakkında da uygulanır.
(2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik

olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edileme-
mesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Bakan-
lığa tevsik edilmesi zorunludur.

(3) Bu Tebliğde yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belge-
lerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey
Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya
belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

Teminat mektubu
MADDE 20- (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca rafineriler tara-

fından kamu/özel sermayeli bankalardan alınan teminat mektupları Bakanlıkta muhafaza edilir.
Herhangi bir nedenle faaliyetin sona ermesi halinde, bu tutarlardan öncelikle vergi, resim ve
harç ve benzeri yükümlülükleri karşılandıktan sonra kalan tutar Bakanlığın talimatı üzerine il-
gili şirkete ödenir. 

Yetki
MADDE 21- (1) Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek ve tereddütlü durumları

gidermek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zo-
runlu halleri değerlendirmeye, rafinerilerin uygulayacakları her türlü ücret, masraf ve komis-
yona ilişkin azami, üretime ilişkin asgari limitleri belirlemeye ve Tebliğde öngörülen haller dı-
şında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Usul ve müşterek hükümler
MADDE 22- (1) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi

amacıyla Bakanlıkça genelgeler yayımlanır.
(2) Bu Tebliğ uyarınca tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine,

defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılır. Ücretlerin ödendiğine
dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tarafından Bakanlığa beyan edilir.
İzin başvuruları reddedilen firmalara reddedilen izin başvurusu kapsamında ödedikleri ücretler
talep üzerine ilgili muhasebe birimince iade edilir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 23- (1) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıy-
metli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla yurt içinde rafinaj faa-
liyetinde bulunan ve Borsa Rafineri Listesinde yer almayan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler
tarafından Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8 inci madde kapsamında faa-
liyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulabilir. Başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra
rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunanların durumlarını 31/3/2023 tarihine kadar
bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruları reddolunur
ve 31/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Ancak, gerekli görülmesi
halinde söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir. 

(2) Borsa Rafineri Listesinde yer alan ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan rafineriler, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8 inci madde kapsa-
mında faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundadır. Başvuruda bulunmayanlar
bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunanların durumlarını
31/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunludur. Aksi tak-
dirde başvuruları reddolunur ve 31/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunamazlar.
Başvuruda bulunmayanlar veya başvurusu reddedilen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır.
Ancak, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir. 

(3) Borsa Rafineri Listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faali-
yette bulunan rafineriler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sermaye
yükümlülüklerini 30/6/2023  tarihine kadar yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü
yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen
Borsa tarafından en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülükle-
rini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır.

(4) Bu Tebliğin yayımından önce Borsa Rafineri Listesinde olan Türkiye’de kurulu ra-
fineriler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa Rafineri Listesinde yer alırlar. 

(5) Bu Tebliğin yayımından önce Borsa Rafineri Listesinde yer alan rafineriler için
2022 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor
dönemi 1/1/2022 - 31/12/2022’dir.

(6) KMTS Darphane tarafından 31/3/2023 tarihine kadar oluşturulur. KMTS oluşturu-
lana kadar rafinerilerin 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan yükümlülüğü yerine getir-
mesi zorunlu değildir.

(7) KMTS’nin uygulamaya geçmesinden önce üretilen ve satışı gerçekleştirilmemiş
standart işlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenlerin, rafineriler tarafından
KMTS’nin uygulamaya geçmesinden itibaren 1 ay içerisinde 17 nci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında KMTS’ye kaydının yapılması zorunludur. 

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2023 – Sayı : 32113



23 Şubat 2023 – Sayı : 32113                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2023 – Sayı : 32113



23 Şubat 2023 – Sayı : 32113                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2023 – Sayı : 32113



Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023-32/67)

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 6 ncı

maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçün-

cü fıkrasında yer alan “dahil” ibaresi “hariç” şeklinde, mevcut yedinci fıkrasında yer alan “20”

ibaresi “40” şeklinde, “kıymetli maden” ibaresi “altın veya 200 kilogramı aşmamak üzere stan-

dart işlenmemiş gümüş” şeklinde değiştirilmiştir. 

“(3) Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar

raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası

Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir. Ancak; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ger-

çekleştirilen ve 5 kilograma kadar olan standart dışı kıymetli maden ithalat işlemlerinde özel

ayar evlerince düzenlenen ayar raporları Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar da-

hilinde kabul edilebilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/37)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/16)

MADDE 1- 19/11/2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’in 8 inci madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahraman-

maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde” ibaresi “6/2/2023 tarihinde meydana

gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde” şeklinde değiştiril-

miştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA 

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2021/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/17)

MADDE 1- 25/2/2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2021/7)’in geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Afet bölgesi ilan edilen illerden yapılacak başvurular

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar

gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde bu Tebliğ kapsamındaki başvurular 8/5/2023 tarihine

kadar yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK 

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/18)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hak-

kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in geçici 3 üncü maddesinde yer alan “Adana, Adıyaman,

Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerin-

de” ibaresi “6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi

ilan edilen illerde” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/6) 

Kapsam

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

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

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

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

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

mesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

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

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

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

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

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

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

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

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

2023/21) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge

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

ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise
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bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve

belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elek-

tronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır. 

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

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

kullanılır.

İnceleme

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

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

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

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

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

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

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

hibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

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

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

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

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

Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

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

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

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye

kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

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

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

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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       YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1964 

—— • —— 
Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1947 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2094 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2095 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2100 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIR ÇUBUK VE KÜLÇE KALAY ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Bakır Çubuk ve Külçe Kalay Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2023/181631 

1- İdarenin 

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

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

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

2-İhale Konusu Malların 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Elektrolitik Bakır Çubuk ve Külçe Kalay Alımı 

     1-Elektrolitik Bakır Çubuk  3.000 Kg. 

     2-Külçe Kalay  500 Kg. 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Turhal İmalat Birimi Malzeme 

Ambarı 

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

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

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

b) Tarihi ve Saati : 07.03.2023 Salı günü saat 14:00 

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

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 300,00 TL. (Y.ÜçyüzTürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

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

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

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

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    2068/1-1 
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ORMAN EMVALİ AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü : Dursunbey OİM 
İhale Tarihi : 06.03.2023 // İhale Saati: 10.00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 TARLABAŞI 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 0 10 1 3.080,00 924,00 

2 TARLABAŞI 1.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk 0 40 2 2.970,00 3.564,00 

3 TARLABAŞI 1.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk 0 140 4 3.300,00 13.860,00 

4 TARLABAŞI 1.Sn. Karaçam Maden Direk 0 675 15 2.200,00 44.550,00 

5 TARLABAŞI 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 0 60 2 2.860,00 5.148,00 

6 TARLABAŞI 2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk 0 75 3 2.780,00 6.255,00 

7 TARLABAŞI 2.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk 0 25 1 2.700,00 2.025,00 

8 TARLABAŞI 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 0 25 1 2.370,00 1.778,00 

9 TARLABAŞI 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 0 240 6 2.410,00 17.352,00 

10 TARLABAŞI 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk 0 720 16 2.180,00 47.088,00 

11 TARLABAŞI 3.Sn.Nb.Paç. Karaçam Tomruk 0 25 1 2.400,00 1.800,00 

12 TARLABAŞI 3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk 0 135 3 2.450,00 9.924,00 

13 TARLABAŞI 3.Sn.Ub.İn. Karaçam Tomruk 0 280 7 2.200,00 18.480,00 

14 TARLABAŞI 3.Sn.Ub.Paç. Kızılçam Tomruk 0 40 2 2.380,00 2.856,00 

15 TARLABAŞI Karaçam Kağıtlık Odun (m3) 0 605 19 1.700,00 30.855,00 

16 TARLABAŞI Kızılçam Kağıtlık Odun (m3) 5259 529.531 10 1.700,00 27.006,00 

 TOPLAM  5259 3624,531 93 42.530,00 233.465,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 93 parti 
Açık Artırmalı Orman Emvali yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Açık Artırmalı Elektronik 
ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2- 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. 

3- Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR 9600 0100 0374 
0662 1518 5001 ‘dir. 

Bilgi için : Telefon:0(266) 662 1006 // Fax No:0(266) 662 1847 
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü /DURSUNBEY/BALIKESİR 
Vergi No : 2940036029 
Bilgi için : telefon ve faks no: 
Telefon : 0(266) 662 1006 
Fax No : 0(266) 662 1847 
 2029/1-1 
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GENEL İHALE İLANI 
Bursa Su Projesi / TÜRKİYE 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden: 
Projenin Adı : Bursa Su Projesi 
EBRD Proje Kodu : 53619 
Ülke  : Türkiye 
Borçlunun Adı : Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü 
İhale Türü : Mal Alımı, Yapım İşi, Danışmanlık Hizmeti 
Sektörü : Altyapı 
İlan Türü : Genel İhale İlanı 
Yayın Tarihi : 17/02/2023 
1. Finansman Ayrıntıları 
Yukarıda adı geçen Borçlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) alınan 

kredinin ve hibe gelirlerinin bir kısmını yukarıda adı geçen projenin maliyetlerini karşılamak 
üzere kullanmayı amaçlamaktadır. 

Proje, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile aşağıdaki gibi ortaklaşa finanse edilecektir. 
EBRD Kredisi : 75.000.000 EUR' ya (henüz onaylanma aşamasındadır.) 
AFD Kredisi : 75.000.000 EUR' ya (henüz onaylanma aşamasındadır.) 
2. Proje Bilgileri 
67 km uzunluğundaki içmesuyu isale hattı, 300.000 m³/gün kapasiteli içme suyu arıtma 

tesisi ile toplam 21.000 m³ kapasiteli 3 adet içmesuyu depolarının yapım işi ve malzeme teminidir. 
Toplam tahmini maliyeti 150 milyon EUR olarak tahmin edilen proje kapsamında 

aşağıdaki bileşenlerin ihalesi yapılacaktır. 
1. 67 km uzunluğunda içmesuyu isale hattı yapım işi 
2. 67 km uzunluğundaki içmesuyu isale hattı için malzemelerin satınalınması (boru, vana 

ve diğer) 
3. 300.000 m³/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapım işi 
4. Yapım işleri için Kontrollük Hizmetleri 
Tahmini Proje Maliyeti : 150.000.000 
Para Birimi: EUR 
İhale Türü 
Mal Alımı, Yapım İşi, Danışmanlık Hizmetleri 
Tahmini İhale Başlangıç Tarihi : 07/03/2023 
3. Diğer Bilgiler 
Sözleşmeler, Banka'nın satın alma politikaları ve kurallarına tabi olacak ve satın alma 

belgelerinde aksi belirtilmedikçe tüm ülkelerden firmaların katılımına açık olacaktır. 
Bu proje kapsamındaki ihaleler, EBRD Borçlu E-Satın Alma Portalı (ECEPP) 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamında herhangi bir ihale işlemine katılmayı 
düşünüyorsanız, lütfen ECEPP'ye (https://ecepp.ebrd.com) kaydolduğunuzdan emin olun. Kayıtlı 
kuruluşlar, herhangi bir ihale fırsatı yayınlandığında doğrudan bilgilendirilecektir. 

4. Müşteri Adres 
Alaattin GÜNGÖRDÜ 
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı 
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü 
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 D Blok Osmangazi 
Bursa 16190 / Türkiye 
Tel. : +90 224 270 27 17 
e-mail: agungordu@buski.gov.tr 
 1992/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri ile muhammen 

bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihi belirtilen taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır. 

2- İhale, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen 

Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. 

4- İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale 

saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı) 

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) 

c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 

e)  İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen 

miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: 

TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya 

usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu. 

h) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, belirtilen miktardaki 

şartname bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi 

İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) 

i) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.) 

5- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7- Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

SATILACAK TAŞINMAZIN 

Taşınmazın 

bulunduğu yer ve 

Tapu kaydı 

Yüzölçümü 

(m2 ) 
Vasfı İmar Durumu 

Hisse 

Durumu 

Şartname 

Bedeli 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

İhale Tarih 

ve Saati 

Sivas Merkez 

Kadıburhanettin 

Mahallesi  

5202 ada, 1 nolu 

parsel 

6.262,61 Arsa 
Küçük Sanayi 

Alanı 
Tam 

1.000,00 

TL 

20.110.000,00 

TL 

603.300,00 

TL 

07.03.2023 

10.00 

İlan Olunur. 

 2001/1-1 
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BAKIRKÖY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 2 ADET BÜFE+ÇAY BAHÇESİ İLE 

KAFETERYA+ÇAY BAHÇESİ YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN  

İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından: 

1- Tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait olan; aşağıdaki tabloda Sıra No, Adres, Faaliyet, 

Kullanım Alanı (m²), ve Aylık Muhammen Kira Bedeli belirlenen yerler, tanzim olunan 

şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümleri uyarınca Açık 

Teklif Usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. 

Sıra 

No 
Adres Faaliyet 

Kullanım Alanı 

(m²) 

Aylık 

Muhammen 

Kira Bedeli

Geçici 

Teminat 

1 

Yeşilköy Mah. Alişan 

Yedibaşlar Sk. No:10 Halit 

Ziya Uşaklıgil Parkı İçi 

Büfe+Çay 

Bahçesi 

120 m² kapalı 

260 m² açık 

33.000,00- 

TL+KDV 

118.800,00-

TL 

2 

Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 

Conkbayırı Cad. No:4 

Atilla İlhan Parkı İçi 

Kafeterya+Çay 

Bahçesi 

350 m² kapalı 

550 m² açık 

100 m² pergola 

alanı 

80.000,00-

TL+KDV 

288.000,00-

TL 

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 

2.1. İhale 09/03/2023 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Sakızağacı Mahalle, Kennedy Cad. No:101 Sahilyolu/Bakırköy)  

2.2. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan 

iptal edebilir.) 

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü 

ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen 

Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.) 

3- MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: 

3.1. 2 (iki) adet yer için aylık Muhammen kira bedelleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 adet Büfe+Çay Bahçesi ile Kafeterya+Çay Bahçesi 

için toplam 113.000,00 TL+KDV Muhammen kira bedeli tespit edilmiştir. 

3.2. İhaleye katılacak olanlardan 2 (İki) adet yer için tahmin edilen 10 (On) yıllık kira 

bedelinin % 3’ü (yüzde üç) oranında ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat 

alınır. Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 Adet Büfe+Çay Bahçesi ile Kafeterya+Çay 

Bahçesi için toplam 406.800,00 TL geçici teminat bedeli tespit edilmiştir. 

4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN 

NELER OLDUĞU:  

4.1 1.000,00- TL (BinTürkLirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair 

makbuz, 

4.2 Yukarıda belirtilen.geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına 

alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici 

banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli 

ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.  
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4.3 Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks 

numarası varsa elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara 

ortak girişimde bulunması ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 

4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 

4.5 Şartnamenin 25.maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce ISO 45001 İş Sağlığı ve 

İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir 

kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır) bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte 

sunulması zorunludur. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun 

uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorunluluğu 

bulunanların veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir. İş 

ortaklığında, bu belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir.  

4.6 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’ inci 

maddelerine ek olarak; 

• Nüfus Müdürlüğünden 2023 yılında alınmış ikametgah belgesini, 

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini, 

• Noter tasdikli imza beyannamesini, 

• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 

4.7 Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’ inci maddelerine 

ek olarak; 

• İlgisine göre 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belgeyi, 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 

4.8 Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’inci 

maddelerine ek olarak; 

• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne ve 

şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair” 

4.9 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin 

(4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’inci maddelerine ek olarak; 

• Vekalet eden kim adına (gerçek yada tüzel kişi) ihaleye katılanacaksa o kişi için 

istenen diğer belgeler. 

• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile 

isteklinin imza beyannamesini, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 
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4.10 Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin 
(4.1),(4.2),(4.3),(4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;  

• Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, 
• Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, 
• Ortaklık kimlerden oluşuyorsa (gerçek yada tüzel kişiler) o kişiler için istenen diğer 

belgeler. 
• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne ve 

şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”  
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.  
4.11 İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en 

az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye Büfe+Çay Bahçesi ile Kafeterya+Çay Bahçesi 
yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan 
alınmış belgeler sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte 
sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.  

4.12 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 1.500.000,00-
TL (Bir milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir 
yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak 
girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan 
herhangi birinin de sağlaması yeterlidir. 

4.13 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde Büfe+Çay Bahçesi ile 
Kafeterya+Çay Bahçesi yeri kullanımı işinde toplam 750.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) 
tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim 
belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenen futuralar ibraz edilmelidir. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte 
sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir. 

4.14 İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda 
yerine getirmek zorundadır; 

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

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

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

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir. 
6- İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA 

ALINACAĞI: 
İhale Şartnamesi, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 

1.000,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.  
7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: 
İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 08/03/2023 Çarşamba 

günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra 
gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
    2004/1-1 
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3 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI VE 5 KALEM MUHTELİF 
LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
3 Kalem Muhtelif Laboratuvar cihazı ve 5 Kalem Muhtelif Laboratuvar teçhizatı alımı işi, 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi 
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/160495  
1-İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Muhtelif Laboratuvar cihazı ve 5 Kalem Muhtelif 

Laboratuvar teçhizatı alımı 

Sıra 
no 

Malzemenin Cinsi 
Ölçü 

Birimi
Miktarı

1 
Hayvan davranış analiz 

sistemi 
adet 1 

2 Anestezi Sistemi adet 1 

3 Tip 2L Fare kafes seti adet 35 

4 Tip 3H Rat kafes sistemi adet 35 

5 Tip 2L Kafes gövdesi adet 10 

6 Tip 3H Kafes gövdesi adet 10 

7 Rodent Cerrahi Seti adet 1 

8 Perfüzyon Pompası adet 1 

b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet 
Merkezi (NÖROM) 

c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (yüzyirmi) 
takvim günüdür. 

3-İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 22.03.2023 Çarşamba günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine(Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk 
Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 
2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-) 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 
verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası 
yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 22.03.2023 Çarşamba günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir.(Kısmi Teklif verilebilir) İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal 
kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
     1903/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Yalova İli Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
1. Kadıköy Belediyesi sorumluk sahasında bulunan mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 

nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 35/a. maddesi kapalı teklif ihale usulü ile 
satılacaktır. 

S.

no 
Türü  Ada  Parsel  Alan (m2) 

Tahmini Bedel 

TL 

Geçici Teminat 

TL 
İhale Tarihi 

İhale 

saati 

01  Arsa  452  1  3.137,39  17.255.645,00 517.669,35 6.03.2023 15.00

02  Arsa  463  2  2.185  13.110.000,00 393.300,00 6.03.2023 15.20

03  Arsa  568  1  907,01  12.698.140,00  380.944,20  6.03.2023  15.40 

04  Arsa  569  2  916,62  5.499.720,00  164.991,60 6.03.2023 16.00

2. Taşınmazların satış ihalesi 1.madde belirtilen tarih ve saatte Kadıköy Merkez 
Mahallesi Atatürk caddesi No:33 Merkez / Yalova adresi Kadıköy Belediyesi 2. kat meclis / 
encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3. İhale dokümanı; Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:33 Merkez / Yalova adresinde 
Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının 
satın alınması zorunludur. 

4. İhale Doküman satış bedeli her bir dosya için 3.000,00 TL dir. 
5. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. 
5.1. İhale şartnamesi 
5.2. Adres beyanı için standart form. 
5.3. Teklif Mektubu standart form. 
6. İsteklilerden istenecek belgeler; 
6.1. Gerçek kişilerde aranacak şartlar 
6.1.1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
6.1.2. Yerleşim Yeri Belgesi 
6.1.3. İmza beyannamesi (Noter tasdikli) 
6.1.4 Şartname satın alındığına dair makbuz 
6.1.5. Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge 
6.1.6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge 
6.1.7. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi 
6.1.8. Tebligat için adres beyanı 
6.1.9. Teklif Mektubu 
6.1.10. Şartname 
6.2. Tüzel kişilerde aranacak şartlar 
6.2.1. Oda kayıt belgesi, 
6.2.2. İmza sirküleri/İmza beyannamesi 
6.2.3. Ticaret sicil gazetesi 
6.2.4. Tebligat için adres beyanı 
6.2.5. Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge 
6.2.6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge 
6.2.7. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi 
6.2.8. Şartname 
6.2.9. Teklif Mektubu 
7. 2886 Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ve vadesi geçmiş borcu 

bulunanlar ihalelere katılamazlar; 
8. İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale dosyalarını En geç 06/03/2023 günü 

saat:14:00’a kadar Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:33 Kadıköy Beldesi / YALOVA adresi 
Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. 

9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedel tespit etmekte serbesttir. 
İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

10. Teklif verilmeyen veya satılmayan taşınmazlar aynı şartlarda ilana gerek 
duyulmaksızın 23.03.2023 tarihinde aynı saatte ihale edilecektir. 

11. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 
12. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı 

bir talepte bulunamazlar. 
13. İhalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 5.000,00TL (Beş Bin Türk 

Lirası) olarak uygulanacaktır. 
İlan Olunur. 
    1923/1-1 
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FZ650 TİPİ SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

FZ650 Tipi Santrifüj Süzgeçleri Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt no : 2023/ 177495 

1- İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 

Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

     Faks: (0312) 458 58 00 – 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr  

2- İhale konusu malın:  

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : 50 Adet FZ 650 Tipi Pirinç Şeker Santrifüj 

Süzgeci (Süzme Yüzeyi: %21) 

b) Teslim yeri : Yabancı istekliler için CPT Ankara, Yerli 

istekliler için Ankara Şeker Fabrikası 

Merkez Ambarı (Etimesgut/Ankara)  

3- İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 3’ncü Kat Toplantı Salonu  

b) Son teklif verme (ihale) Tarihi ve Saati : 16 Mart 2023 Perşembe günü, saat 14:00  

4- İhale, ihale dokümanlarında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5- İhale dokümanı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 

14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.200,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler 16 Mart 2023 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 

(06100) Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL) 

yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de 

düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu 

kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecek, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    2069/1-1 
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ÇEVRE UZMANI ALIMI İÇİN İLGİ BEYANI VERMEYE DAVET 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti 

Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi (RLIP) 

Kredi No. 9145-TR 

Görev Başlığı : Proje Uygulama Birimi Çevre Uzmanı Alımı 

Referans No : AYGM-PUB-2020-WB 08 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), Dünya Bankası'ndan 

Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi'nin maliyeti için finansman almıştır ve gelirin bir 

kısmını danışmanlık hizmetleri için kullanmayı planlamaktadır. 

Görev için ayrıntılı Görev Tanımı aşağıdaki adreste bulunabilir: 

https://aygm.uab.gov.tr/ihaleler 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), 

uygun bireysel danışmanları “Bireysel Danışmanlık Hizmetleri” sağlama konusundaki ilgilerini 

belirtmeye davet etmektedir. İlgilenen danışmanların, Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli 

niteliklere ve ilgili deneyime sahip olduklarını gösteren bilgileri sağlamaları gerekmektedir. 

İlgili Danışmanların dikkati, Dünya Bankası'nın çıkar çatışmasına ilişkin politikasını 

ortaya koyan Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Tedarik Yönetmelikleri (Temmuz 2016, 

Kasım 2017 ve Ağustos 2018'de revize edilmiştir) (“İhale Yönetmeliği”)”nin 3.14, 3.16 ve 3.17 

paragraflarına çekilmektedir. 

(http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf) 

Danışmanlar, Satın Alma Yönetmeliğinde belirtilen Bireysel Danışmanlar için 

Onaylanmış Seçim Yöntemlerine uygun olarak seçilecektir. Sözleşme, UAB Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğü ile müşavir arasında imzalanacaktır. 

İngilizce ilgi beyanları (CV'ler) bir sayfalık başvuru mektubu ile birlikte, konu satırında 

başvurulan pozisyon için unvan ve referans kodu belirtilerek şahsen veya e-posta ile aşağıdaki 

adrese teslim edilmelidir. Son başvuru tarihi 15 Mart 2023; saat 17:00’dir. 

Ayrıntılı bilgi iş günlerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında aşağıdaki adres/iletişim 

bilgilerinden alınabilir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Demiryolu Yapım Dairesi 

Ahmet Tunçsoy - Daire Başkanı 

Hakkı Turayliç Caddesi No:5, Emek 

06500, Ankara, TÜRKİYE 

Tel: +90 312 203 17 05 

E-posta: irfan.kurnaz@uab.gov.tr 

 2040/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.600.000 KG yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Recep Tayyip Erdoğan Cad. Halaslar Mah. No: 121/A Kendirli/RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.03.2023 günü saat 14:00’e kadar Kendirli Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kendirli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    1907/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 11.500.000 Kg. yaş çay Nakliye ve 4.000.000 kg yaş çay 

yükleme hizmet alım işi % 20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü/Tirebolu/GİRESUN 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2023 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 
Tirebolu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9.  İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 1983/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Musadağı  Çay Fabrikası Müdürlüğü/  Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 13.03.2023 Pazartesi günü saat 14oo'e kadar Musadağı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo'de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- Altematif teklifler kabul edilmez. 
6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin  KDV hariç en az 0/o 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Musadağı   Çay Fabrikası  Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve  ihalelerden  yasaklama  hükümleri  ariç 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ilıale Yönetmeliğimiz  hükümlerince  
ihaleyi tamamen veya kısmen  yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1987/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 8.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ortapazar Köyü /RİZE 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.03.2023 Salı günü saat 14:00’e kadar Ortapazar 
Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ortapazar Köyü/ RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 1988/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2023 günü saat 14:00’e kadar Kalkandere Çay 
Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 1993/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.000.000 kg. yaş çay nakliye hizmet alım işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören mah.Araklı/Trabzon 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2023 (Cuma) günü saat 14.00 e kadar Araklı 
Çay Fabrikası Yolgören Mah. Cumhuriyet Cad. No:48/A Araklı/TRABZON adresinde bulunacak 
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14.00 de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilemez. 

5- İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6- Kısmi teklif kabul edilmez.  
7- Verilen teklifleri tekliflerde fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 

40 gün olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp ,Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1994/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 23 Şubat 2023 – Sayı : 32113 

 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Adı 2023 YILI YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İHALESİ
İhale Yapılacak Birim MELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale tarihi 10.03.2023 
İhale Saati 14:00 
İhale Başvuru Başlangıç tarihi 03.03.2023 
İhale Başvuru Bitiş tarihi 10.03.2023 

1. Müdürlüğümüz tarafından 13.700,000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 
% 20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Merdivenli Köyü 53300 Pazar-Rize 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2023 CUMA günü saat I4:00'e kadar Melyat 
Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak Kayıt Bürosu 53300 Pazar-Rize adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
14:00'de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks*la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince İhaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1995/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 6.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 

20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Boğaz Mah. Vadi Cad. No:17 Merkez/RİZE 
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2023 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 
Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9.  İhale Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2000/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.100.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü / Hamidiye Mah.Sevgi Caddesi No:134 53800 

Merkez / RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar 

Gündoğdu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu –Hamidiye Mah. Sevgi Cad. No:134 53800 

Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5- İhale alternatif teklifler kapalıdır. 

6- Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 

7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi  (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8- Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9- İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    2005/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılı için 10.900.000 Kg. yaş çay Yükleme ve nakliye 

hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 

maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin Edilebilir. OF Çay Fabrikası Müdürlüğü-Kıyı boyu Mah.Yalı Cad. No:122OF /TRABZON 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.03.2023 Çarşamba Günü saat 14.00’e kadar Of Çay 

Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 
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5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6- Kısmı teklifler kabul edilmez. 

7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.  

8- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

Teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

9- İhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2006/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1. Müdürlüğümüz tarafından 12.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah.Liman Cad.No:14/1 53300 Pazar / RİZE 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/ 03 / 2023 Cuma günü saat 14:00’e kadar Kirazlık 

Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu – Pazar / RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

3. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

4. İhale alternatif teklifler kapalıdır. 

5. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 

6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8. İhale Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 2013/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2107/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2084/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2102/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2103/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2106/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte, 
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim 
Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 
gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 
4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus 
kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), yabancı dil sınav 
belgesi, lisans belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans belgesinin onaylı örneği, doktora/uzmanlık 
belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği (doçent başvurularında), yurtdışı 
mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel 
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım 
dosya ile İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

İlk Başvuru Tarihi :23.02.2023  
Son Başvuru Tarihi :10.03.2023 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 

Doçent 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasını 
yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. 
İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasını 
yapmış olmak. Bilgisayar Donanımı alanında 
yayın ve çalışmalar yapmış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 
öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında 
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak. Kontrol Mühendisliği, 
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanlarının 
birinde yüksek lisans ve doktorasını yapmış 
olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 
öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında 
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Endüstri Mühendisliği 
Bölümü 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, 
İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması 
alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. 
İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Ulaştırma anabilim dalında doktorasını yapmış 

olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinde 

lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 

Elektromanyetik veya Anten alanlarında yayın 

ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı 

dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü /  

Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. Bu alanda yayın ve 

çalışmaları bulunmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 

Beslenme ve Diyetetik anabilim dalında 

doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Çocuk Gelişimi 

Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Eğitim Bilimleri 

(Okul Öncesi Eğitim) alanlarının birinden 

doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Ebelik Bölümü 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği alanlarının birinde doktora yapmış 

olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak 

Odyoloji Bölümü 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Odyoloji, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Dil 

ve Konuşma Bozuklukları alanlarının birinde 

doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Hemşirelik alanında lisans, yüksek lisans ve 

doktorasını yapmış olmak. Acil alanıyla ilgili 

yayın ve çalışması bulunmak. 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Radyoloji 

alanında uzmanlığını almış olmak. Bu alanda 

yayın ve çalışmaları olmak. 

 1998/1/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma 

Görevlisi alacaktır. 

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 

İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

Müracaatların Başlama Tarihi : 23.02.2023 

Son Müracaat Tarihi : 10.03.2023  

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.03.2023  

Sınav Tarihi : 21.03.2023 

Değerlendirme Tarihi : 23.03.2023 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

ALAN 
KADRO SAYISI UNVANI ŞARTLARI 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

Geleneksel 

Türk 

Sanatları 

Bölümü 

Araştırma Görevlisi 1 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans 

mezunu olmak. Geleneksel Türk Sanatları 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

ALES sözel puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 

puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

Grafik Tasarımı 

Bölümü 
Araştırma Görevlisi 1 

Grafik Tasarım/Grafik Tasarımı Bölümü lisans 

mezunu olmak. Grafik Tasarım/Grafik Tasarımı 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 

puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

 

 

 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

 

 

 

 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma Görevlisi 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. Aynı alanların birinde yüksek 

lisans yapıyor veya yapmış olmak. ALES 

sayısal puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

merkezi bir yabancı dil sınavından (İngilizce) en 

az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış olmak. 
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma Görevlisi 1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak. Aynı alanların birinde 

yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. 

ALES sayısal puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

merkezi bir yabancı dil sınavından (İngilizce) en 

az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarımı 
Bölümü 

Araştırma Görevlisi 1 

İletişim ve Tasarımı veya Grafik Tasarımı 
bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve bu 
alanların birinde yüksek lisans yapıyor olmak. 
ALES sözel puan türünden en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 
puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü / 

Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel 
Hukuk (Ticaret Hukuku) alanında tezli yüksek 
lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES eşit 
ağırlık puan türünden en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 
puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

Kamu Hukuku 
Bölümü / 

Genel Kamu 
Hukuku 

Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu 
Hukuku (Genel Kamu Hukuku) alanında tezli 
yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 
ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 
puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Ebelik Bölümü Araştırma Görevlisi 2 

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Ebelik 
alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 
puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

Odyoloji 
Bölümü 

Araştırma Görevlisi 1 

Odyoloji lisans mezunu olmak. Odyoloji 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya 
yapmış olmak. ALES sayısal puan türünden en 
az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en 
az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 



23 Şubat 2023 – Sayı : 32113 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 
Pilotaj Bölümü Araştırma Görevlisi 1 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Pilotaj 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 
ALES sayısal puan türünden en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 
puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

İstenen Belgeler 
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3- Özgeçmiş (CV) 
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu belge 

kabul edilmektedir.) 
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) 

(e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) 
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devlet barkodlu 

belge kabul edilmektedir.) 
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet barkodlu belge kabul 

edilmektedir.) 
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 
Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. 
(e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa) 

   1998/2/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/904 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1976/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 62. İş Mahkemesinin 2022/64 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1977/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2001/23339 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1982/1-1 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete' de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 

Sözleşmeli Personel alımına ilişkin tabloda belirtilen ilanın Aranan Nitelikler kısmındaki Kpps 

türü, Başvuru yeri ve şekli ve Müracaat İçin İstenilen Belgeler aşağıda belirtilen şekilde 

düzeltilmiştir. 

NİTELİK 

KODU 

POZİSYON 

UNVANI 
CİNSİYETİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ADET ARANILAN NİTELİKLER 

T02 

TEKNİKER 

(Elektrik - 

Elektronik) 

ERKEK 
ÖN 

LİSANS 
KPSS P93 1 

1-Yükseköğretim Kurumlarının; 

Elektronik, Elektrik - Elektronik, 

Endüstriyel Elektronik, Elektronik 

Teknolojisi, Elektrik ve 

Elektronik Teknolojisi, Elektrik - 

Elektronik Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 

(otuz) yaşını doldurmamış olmak.

3- 2022 KPSS (P93) puan 

türünden en az 60 (atmış) puan 

almış olmak.  

4- Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

B) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 

Başvuru Yeri / Adresi : 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. 

Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya Başvuru Tarihleri : 

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 

ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde 

meydana gelen depremden dolayı Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimizden 

(Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, 

Adıyaman ve Elazığ) müracaat edeceklerin, belgelendirmek şartıyla posta yoluyla yapılacak 

başvuruları kabul edilecektir. Postadaki geçikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde 

yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın 

başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi herhangi bir hak iddia edemez. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler : 

11- OHAL illerinden müracaat edecekler için ikametgah belgesi (e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

İlan olunur. 

 2108/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1978/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1984/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1989/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2003/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2014/1-1 
  



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 23 Şubat 2023 – Sayı : 32113 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2016/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2017/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2018/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2019/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak

Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6828)
–– 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 2 nci, Ek 3 üncü ve Ek 4 üncü

Maddelerinde Belirtilen Parasal Eşiklerin Yarısı Oranında Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6829)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)
–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adana, Adıyaman,

Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas
İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit
Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6831)

–– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kâr Payı Oranlı Yatırım ve İşletme
Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6832)

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6833)
–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6834)
–– Ekli (1), (2) ve (3) Sayılı Haritalarda Adları ve Sınırları Belirtilen Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm

Koruma ve Gelişim Bölgelerinin Tespit ve İlan Edilmesine, Giresun Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezinin,
Sınırları Ekli (4) Sayılı Haritada Gösterildiği Şekilde Değiştirilerek Giresun Yavuzkemal Yaylası Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6835)

–– Göksun İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile
Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6836)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,

92, 93, 94, 95, 96)

YÖNETMELİKLER
–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının

Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların

Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (No: 2023/1)
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023-32/67)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)'de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/16)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/17)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/18)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/21721 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2022 Tarihli ve 2018/24539 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


