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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik;
a) Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

(ADR), Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID),
Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Sözleşme (IMDG) ve usulüne
göre yürürlüğe konulan benzer sözleşmeler kapsamında bulunan taşınabilir gaz tüpleri, mani-
foldlu tüp demetleri ve LPG tüplerine,

b) 8/8/2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerin ve
Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki nükleer tesislerde bulunan
iş ekipmanlarına,

uygulanmaz.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 86 ve 90 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 3/A – (1) Bu Yönetmelik, iş ekipmanlarının işyerlerinde çalışanlar tarafından
kullanımında asgari güvenlik ve sağlık şartlarına ilişkin 16/9/2009 tarihli ve 2009/104/AT sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akredite muayene kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) TS EN

ISO/IEC 17020’ye göre akredite olmuş kuruluşu,
b) Azami basınç: Basınçlı kap ve tesisatın üreticisinin belirlediği ve ekipmanın etike-

tinde yer verdiği en yüksek çalışma basınç değerini,
c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
ç) Bakım: İş ekipmanında ve bileşenlerinde yapılan her türlü revizyon, tamir, değişim,

ayar, arıza giderme, temizlik ve kalibrasyon işlemlerinden herhangi birisinin veya birkaçının
birlikte uygulandığı işlemi,

d) EKİPNET: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kişi, iş ve işlemlerin elektronik or-
tamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan ve e-Devlet kapısı üzerinden
çalışan programı,

e) Gözle muayene: İş ekipmanının herhangi bir alet veya cihaz kullanılmadan basit
yöntemlerle gözle görülebilir kusurlarının belirlenmesini,

f) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, cihaz, teçhizat,
tesis ve tesisatı,

g) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması,
taşınması, tamiri, tadili, bakımı, devreye alınması, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş
ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,

ğ) İşletme basıncı: Azami basınç değerinden daha düşük olmak kaydıyla işletme tara-
fından ekipmanın kullanıldığı maksimum basınç değerini,

h) İşletme kapasitesi: Kaldırma kapasitesi değerinden daha düşük olmak kaydıyla iş-
letme tarafından ekipmanın kullanıldığı maksimum yük değerini,

ı) Kaldırma kapasitesi: Kaldırma ve iletme ekipmanının üreticisinin belirlediği ve ekip-
manın etiketinde yer verdiği en yüksek çalışma yükü değerini,

i) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,
j) Muayene: İş ekipmanlarının bir veya birden çok özelliğinin ölçüm, inceleme ve/veya

deneme yöntemiyle bu Yönetmeliğin, ürünün ilgili standardının ve/veya imalatçının belirlediği
ve/veya risk değerlendirmesi sonucu belirlenmiş teknik kriterlere göre durumunun kontrol edil-
diği faaliyetleri,
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k) Operatör: İş ekipmanını kullanma konusunda yetkin olan çalışan veya çalışanları,
l) Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına

alınamadığı iş ekipmanını,
m) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve be-

lirtilen yöntemlere uygun olarak yetkili kişilerce yapılan muayene ve/veya test faaliyetlerini,
n) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipman-

larının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla
EKİPNET’e kayıtlı ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek tekni-
kerleri,

o) Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için
sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi,

ö) Test: İş ekipmanlarının yapısal bütünlüğünün, sağlamlığının ve güvenliğinin doğru-
lanması amacıyla bu Yönetmeliğin, ürünün ilgili standardının ve/veya imalatçının belirlediği
teknik kriterlere göre uygulanan deney ve yöntemleri,

ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) İş ekipmanın geçici süreyle kullanılacak olması, kiralanması veya benzeri durumlar

işverenin genel yükümlülüklerini etkilemez.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “yeterli bakımını” ibaresi “gerekli bakımını ve periyodik kontrollerini” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Önemli bakım ve onarım
MADDE 6/A – (1) İş ekipmanında gerçekleştirilen aşağıdaki iş ve işlemler önemli ba-

kım ve onarım kapsamında değerlendirilir:
a) Kaldırma iletme ekipmanlarında ve iş makinalarında konstrüksiyon, yük kolu ve

benzeri kısımlarda, basınçlı ekipmanlarda ise gövde, kapak ve benzeri kısımlarda; kaynak, kes-
me, taşlama ve benzeri onarım işlemleri ile halat, zincir ve benzeri askı tertibatı dışında değişim
faaliyetleri.

b) Elektrik iç tesisleri ve kuvvetli akım tesislerinde bina bölümlerinde yapılacak ana
kolon ve/veya kolon kesitinin değişmesi ve benzeri tesis değişiklikleri ya da esasa ilişkin de-
ğişiklikler veya her halükarda %20 güç değişikliği yapılması.

c) Diğer tüm tesisatlarda her türlü proje değişikliği gerektiren tadilatlar.
ç) İş ekipmanının ilgili standartlarında belirtilen önemli bakım ve onarımlar.
(2) İş ekipmanına önemli bakım ve onarım yapılması durumunda bu Yönetmelikte be-

lirtilen asgari ilave tedbirler işveren tarafından alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“İş ekipmanının periyodik kontrolü
MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının periyodik kontrolü ile ilgili aşa-

ğıdaki hususlara uyulur:
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda,

ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarımlardan
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sonra ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tara-
fından periyodik kontrolü yapılır. İskeleler, sütunlu çalışma platformları veya kule krenler gibi
ilk kurulumdan sonra yükseltilebilen veya değişikliğe uğratılabilen iş ekipmanları, yükseltil-
mesi veya değişikliğe uğratılması sonrasında iş ekipmanının yapılan değişiklikleri içerecek şe-
kilde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş
ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kul-

lanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan son-
ra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli periyodik kontrollerin yapılması,

sağlanır.
c) İşverence, periyodik kontrol sonuçları ıslak imzalı şekilde kayıt altına alınır ve yet-

kililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik
ortamda saklanan kayıtlar da geçerlidir.

(2) Kurulum ve montaj şartlarına tabi olmayan seyyar iş ekipmanları işletme dışında
kullanıldığında, yapılan son periyodik kontrol ile ilgili rapor da ekipmanla birlikte bulunduru-
lur.

(3) Asgari olarak EK-III’te bulunan tablolarda yer alan ekipman veya ekipman grupları
periyodik kontrole tabidir. Periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesine ilişkin şartlar ile peri-
yodik kontrol sonucunda düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.
Ekipman grubunun kapsadığı ve ilgili tabloda standart karşılığı olmayan ekipmanların periyo-
dik kontrolleri EK-III madde 1.1 ve 1.4’te yer alan hiyerarşiye göre yapılır.

(4) İşveren; periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişiler tarafından belirtilen, iş ekipma-
nının periyodik kontrolleri ile ilgili ön hazırlıkları yapar veya yaptırır. Periyodik kontrol yap-
maya yetkili kişi tarafından talep edilmesi halinde, ekipmanın yetkili servisinin periyodik kont-
rol faaliyetlerine nezaret etmesini sağlar.

(5) Periyodik kontrol raporlarında periyodik kontrolü gerçekleştiren kişiye ait EKİPNET
kayıt numarasının bulunması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanları

MADDE 7/A – (1) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muh-
temel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
(2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere
ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsar.

(2) Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının
ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır. Patlayıcı
ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsa-
mındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart
serilerine göre hareket edilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “birlikte verilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkçe” ibaresi eklenmiş, aynı ben-

din (2) numaralı alt bendinde yer alan “anormal durumlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve

önlemler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İşveren tarafından iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, iş

ekipmanını kullanmadan önce bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan

kaçınma yollarına ilişkin eğitim verilir. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde

belirtilen çalışanlara, işveren tarafından yeterli özel eğitim verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Periyodik Kontrollere

İlişkin Hususlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili

kişiler, EKİPNET üzerinden kayıt yaparak bilgilerini Bakanlığa bildirir.

(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.

(3) Yapılan inceleme sonucunda bildirim veya başvurularda bulunan bilgilerin doğru

veya uygun olmadığı tespit edilen kişilerin kaydı on yıl süreyle askıya alınır, bu kişiler Bakan-

lığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kişiler on yılın sonunda, bu madde kapsamında yeniden

başvuru yapabilir.

(4) Bildirimlerde istenecek bilgi ve belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar

Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“İş ekipmanlarının kayıt altına alınması

MADDE 13/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ekipmanlarının kayıt altına

alınarak takip edilebilmesine dair endüstriyel kimliklendirme zorunluluğu getirmeye, izleme

ve takip, bildirim ve elektronik kayıt ile hangi ekipmanların kimliklendirileceğini belirlemeye

yönelik usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; periyodik kontrol yapacak muayene

kuruluşlarına akreditasyon, kişilere yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye ve bu kişi

ve kuruluşlara yönelik denetim yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Eğitim, temel eğitim ile sonrasında düzenlenecek ileri ve uygulamalı eğitimleri kap-

sar. Tüm eğitimlerin içerikleri, süresi, eğitici ve eğitim kurumlarında aranacak nitelikler, devam

zorunluluğu, sınav ve başarı kriterleri gibi konulara yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belir-

lenir. Belirlenen şartlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler; periyodik kontrol yapmaya

yetkili kişi unvanını almaya hak kazanır.
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(3) Birinci fıkra kapsamında kişilere getirilecek zorunluluklar iş ekipmanları esas alı-

narak Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.

“Genel kurallar, denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 14/A – (1) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler ile akredite muayene ku-

ruluşları;

a) Periyodik kontrolleri kriterlerine ve usulüne uygun gerçekleştirir.

b) Periyodik kontrol raporunu gerçeğe uygun düzenler.

c) Tekniğe uygun muayene ve/veya test yöntemleri kullanır.

ç) İş ekipmanına uygulanması gereken muayene ve/veya test işlemlerini fiilen gerçek-

leştirdiğini kayıt altına alarak raporu tanzim eder.

d) Periyodik kontrol esnasında yapılan muayene ve/veya testte tespit edilen her bir ku-

suru raporda ayrı ayrı belirtir.

(2) İş ekipmanının bakımını yapan kişiler, bakımını yaptığı ekipmanın periyodik kont-

rolünü gerçekleştiremez.

(3) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Gü-

venliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik bi-

rimleri periyodik kontrol hizmeti veremez.

(4) Birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamında yer alan hükümlere aykırı hareket

eden kişilerin yetkisi üç yıl süreyle askıya alınır. Yetkisi askıya alınan kişiler Bakanlığın internet

sitesinde ilân edilir. Askı süresinin sonunda ilgili mevzuat hükümlerine göre yeniden başvuru

yapılır. Muayene kuruluşları ile ilgili bu fıkralar kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yö-

nelik TÜRKAK’a bildirim yapılır.

(5) Yetkili olmayan kişilerce yapılmış periyodik kontroller geçersizdir. Bu kişiler Ba-

kanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişilerin yetki başvuruları on yıl süreyle askıya alınır.

Bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(6) Bu maddede yer alan şartlar 6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci veya

ikinci fıkrası kapsamında tespit edilir, uygunsuzluklar delilleriyle birlikte İş Sağlığı ve Güven-

liği Genel Müdürlüğüne bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları tarafından tespit edilen periyodik kontrollere ilişkin uygunsuzluklar da de-

lilleriyle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Müdürlüğü uygunsuzluklara ilişkin bu madde kapsamında idari yaptırım uygular.

Periyodik kontrol rapor ve kriterlerini belirleme yetkisi

MADDE 14/B – (1) Bakanlık, iş ekipmanlarının periyodik kontrol raporları ve periyo-

dik kontrol kriterleriyle ilgili asgari şartları belirleyen norm, belge ve tutanak hazırlamaya ve

gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu norm, belge ve tutanaklar; ilgili tarafların da gö-

rüşü alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından

hazırlanır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün onayı ile yayımlanır.

(2) Bakanlık, yayımlayacağı ekipmana özgü periyodik kontrol kriter dokümanlarında

iş ekipmanlarının kusurlarını hafif ve ağır kusur olarak derecelendirir.
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(3) Bakanlıkça periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri ilan edilen ekipmanların

periyodik kontrolleri belirlenen kriterlere uygun yapılır, raporları belirlenen formata uygun

olarak hazırlanır. Bakanlıkça periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri yayımlanmamış olan

ekipmanlar için bu şart aranmaz.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Teknik komiteler ve alt komiteler

EK MADDE 1 – (1) Bakanlık; iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, bakım ve/veya
periyodik kontrollerine yönelik olarak akreditasyon zorunluluğu, periyodik kontrol yapmaya
yetkili kişilerin eğitimleri ve benzeri konularda çalışmalar yapmak üzere teknik komiteler veya
alt komiteler kurmaya ve komiteye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(2) Teknik komite ve alt komiteler; iş ekipmanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve akre-
dite muayene kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenecek temsilcilerinden oluşur.

(3) Teknik komitelerin aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.
Akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanları

EK MADDE 2 – (1) Aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili
ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan pe-
riyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır:

a) Kule krenler.
b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).
c) Yürüyen merdivenler.
ç) Asılı erişim donanımları.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut periyodik kontrol raporlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun
olarak düzenlenmiş periyodik kontrol raporları, süresi boyunca geçerlidir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK-I’inin 2.6 ncı maddesinde yer alan “Çalışanların”
ibaresi “İş” olarak, “gerekiyorsa” ibaresi “gerekli hallerde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin EK-I’inin 2.13 üncü maddesinde yer alan “iş ekip-
manı kapalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, enerji bağlantısı kesik, tüm hareketleri durmuş
vaziyette ve çalışmıyor” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin EK-I’ine 3.1.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“3.1.7. İş ekipmanı hareket halindeyken ekipmanın kör noktalarına herhangi bir kişinin
yaklaşması engellenir. Bunun sağlanamadığı durumlarda nesne algılayıcı sistemler veya uyarı
sistemleri kullanılır. Bu da sağlanamıyorsa işaretçi kullanılır, etrafta bulunan kişilerle koordi-
nasyon sağlanır veya çalışma alanına kimsenin girmesine müsaade edilmez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 2.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, iş ekipmanının üretim
standardında veya kullanım kılavuzunda insan kaldırılabileceği açıkça belirtilmedikçe ve gü-
venliğin tam olarak sağlanamadığı durumlarda bu iş ekipmanıyla insan taşınmasına izin veril-
mez. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 3.1.2.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“3.1.2.1. İnsan kaldırmak amacıyla üretilmemiş iş ekipmanı, sadece olağanüstü veya

acil istisnai durumlarda, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların

kaldırılmasında kullanılabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.1.6 ncı maddesine aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir.

“Uygun hava koşulları değerlendirilirken öncelikle ekipmanın kullanım kılavuzu ve üretim

standardı dikkate alınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.3.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı;

yapı işlerinde inşaat mühendisi tarafından yapılır. Gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi

inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, makine mühendisi veya inşaat mühendisi tarafından ya-

pılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.3.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır ol-

mayan kısımları, 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Gü-

venlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli

bölgeye girişler fiziki olarak engellenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.3.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, gö-

revli inşaat mühendisi gözetimi altında yapılır. Tersanelerde ise gemi inşaatı ve gemi makineleri

mühendisi, makine mühendisi veya inşaat mühendisi gözetimi altında yapılır. Bu maddede sa-

yılan işler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen

hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından

yapılır.

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anla-

şılması,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,

c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,

ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak

güvenlik önlemleri,

d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,

e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya

çıkabilecek diğer riskler.”

18 Şubat 2022 – Sayı : 31754                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“4.4. İple erişim donanımı kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.4.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“4.4.1. İple erişim donanımı kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyu-

lur.
a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma ipi, diğeri ise gü-

venlik ipi olacak şekilde ayrı kancalı en az iki ip bulunur.
b) Çalışanlara, çalışma ipine bağlı tam vücut tipi emniyet kemeri verilir ve kullandırılır.

Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik ipi ile bağlantısı sağlanır.
c) Çalışma ipi, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket

kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme
sahip olması gerekir. Güvenlik ipinde de, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir
sistem bulunur.

ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar tam vücut tipi emniyet
kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir.

d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve
gözetim sağlanır.

e) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, çalışanlara yapacakları işe uygun
ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.4.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“4.4.2. Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir ip kullanılmasının
işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli
önlemler alınmak şartıyla tek bir iple çalışma yapılabilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 32 – Bu Yönetmeliğin;
a) 16 ncı maddesi ile eklenen 14/B maddesi 31/12/2022 tarihinde,
b) 17 nci maddesiyle eklenen ek 2 nci madde ve 31 inci maddesiyle değiştirilen EK-III’ün

1.13, 2.3.5, 2.3.6 ve 2.3.7 nci maddeleri 31/12/2023 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürü-

tür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/4/2013 28628

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/5/2014 28988

2- 23/7/2016 29779

3- 24/4/2017 30047
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
GIDA KONTROL LABORATUVARLARI

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol la-

boratuvarlarının denetimleri, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile gerçek
ve tüzel kişilere ait kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş izni,
çalışma izni, denetimleri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malze-

meler ile yem ve gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının
güvenilirliği, hijyen ve kalite analizlerinin yapıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol
laboratuvarları ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratu-
varlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatı kapsamında
kurdukları veya yetki verdikleri laboratuvarlar, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile tarım
ve gıda alanında faaliyet gösteren üretici birlikleri, kooperatif gibi organizasyonların kendi
mevzuatı kapsamında kurdukları ve kendi üyeleri için hizmet verecekleri laboratuvarların
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
resmî kontrol kapsamında olmayan analiz hizmetlerini kapsamaz.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde veteriner hizmetleri ile gıda denetim ve kontrol
faaliyetleri, bu Yönetmelik çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri tarafından yapılır.

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

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: Bir laboratuvarın Türk Akreditasyon Kurumu tarafından, Türk Akre-

ditasyon Kurumunun faaliyet kapsamının yetersizliğinde ise Avrupa Akreditasyon Birliği ile
karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış başka bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından TS
EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gerekli-
likler ve destekleyici alt referanslar ile teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin
onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Askıya alma: Laboratuvarın kendi isteği ile ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığınca
analiz, analiz metodu ve/veya ürün/ürün grubu için numune kabulünün geçici süre ile durdu-
rulmasını,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Bakanlık gıda kontrol laboratuvarı: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile belirlenmiş Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları ve Bursa Gıda ve Yem Kontrol Mer-
kez Araştırma Enstitüsünü,

d) Çalışma izni: Özel gıda kontrol laboratuvarlarının bu Yönetmelik esaslarına göre
onaylanan ürün/ürün grupları ve analiz bazında belirlenmiş faaliyet konularını kapsayan izni,

e) Duyusal panelist: Duyusal analizlerde yer alan personeli,
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f) Elektronik belge yönetim sistemi: İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluştur-
dukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin
ayıklanarak bunların içerik, üst veri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait ol-
duğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elek-
tronik ortamda sağlayan sistemi,

g) Geçici kapsam: Özel gıda kontrol laboratuvarlarının onaylı faaliyet listesinde olma-
yan ve sadece özel istek kapsamında gelen numunelerde talep edilen bazı analizler için belirli
şartlarda ve geçici bir süre için analiz yapma iznini,

ğ) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
h) Gıda: Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş

bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbi ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, narkotik
ve psikotropik maddeler ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, içilen veya
yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya
ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya muameleye tabi tutulması sırasında kul-
lanılan su veya herhangi bir maddeyi,

ı) Gıda ile temas eden madde ve malzeme: Gıda maddeleri ile temasta bulunan veya
bulunmak üzere üretilen her türlü madde ve malzemeyi,

i) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
j) Kapsam genişletme: Bakanlıktan çalışma izni almış gıda kontrol laboratuvarlarının

onaylı faaliyet listelerine yeni bir analiz eklemek, mevcut analiz metodunun kapsadığı
ürün/ürün grubuna yeni ürün/ürün grubu eklemek, yeni metot eklemek veya mevcut metotta
validasyon/verifikasyon yapmayı gerektirecek bir güncelleme yapmak istemeleri durumunda
Bakanlığa yapacakları başvuruyu,

k) Kuruluş izni: Bu Yönetmelik esaslarına göre faaliyette bulunmak üzere kurulacak
özel gıda kontrol laboratuvarının binasının ve ortamının uygunluğunu, çalışma koşulları için
yeterliliğini gösteren izni,

l) Laboratuvar: Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları ve özel gıda kontrol laboratuvar-
larını,

m) Laboratuvar birim sorumlusu: Laboratuvar birimlerinin faaliyet ve görev alanına
giren konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış (numune kabul ve rapor düzenleme birimi
hariç), idareye karşı sorumlu olan, analizlerin yapılmasından ve sadece bir laboratuvar
birimi/bölümü için görevlendirilen, başka birim sorumlusuna vekalet hariç bir başka birimde
herhangi bir pozisyonda görev almayan laboratuvar personelini,

n) Laboratuvar denetçileri: En az lisans eğitimi almış, laboratuvarların başvuru dosya-
larını inceleyen, değerlendiren, yerinde denetim yapan ve rapor hazırlayan, TS EN ISO/IEC
17025 ve iç denetçi eğitimini almış, Genel Müdürlüğün laboratuvarla ilgili merkez biriminde
çalışan personel ile Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü veya Bakanlık gıda kontrol
laboratuvarlarında çalışan ve ilgili konuda en az iki yıl çalışmış, konusunda uzman Bakanlık
personelini,

o) Laboratuvar personeli: Laboratuvar birimlerinin/bölümlerinin faaliyet ve görev ala-
nına giren konularda görev alan ve/veya analizleri yapan, laboratuvar birim sorumlusuna ve
idareye karşı sorumlu olan, faaliyet ve görev alanına giren konularda en az lisans düzeyinde
eğitim almış personeli,

ö) Laboratuvar tecrübesi: Genel Müdürlüğün Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları ile
ilgili merkez biriminde, Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarında veya Bakanlık gıda kontrol
laboratuvarlarının çalışma konularında faaliyet gösteren diğer resmî kurum ve kuruluşlara bağlı
laboratuvarlarda çalışma süresini,

p) Laboratuvar yardımcı personeli: Laboratuvar birimlerinin/bölümlerinin faaliyet ve
görev alanına giren konularda laboratuvar personeline, birim/bölüm sorumlusuna ve idareye
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karşı sorumlu olan, analizlerin yapılmasında görev alan, ancak tek başına analizin tamamını
yapma, sonuç değerlendirme, sonuç onay ve rapor imzalama yetkisi bulunmayan, laboratuvarın
faaliyet alanları ile ilgili konularda en az lise düzeyinde eğitim almış personeli,

r) Laboratuvarlar arası karşılaştırma testi: Laboratuvarların belirli aralıklarla analiz per-
formansını ve analiz sonuçlarını karşılaştırmak ve kontrol etmek amacıyla, önceden belirlenmiş
koşullara uygun olarak aynı veya benzer ögeler üzerinde yapılan ölçümlerin veya deneylerin
düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesini,

s) Metot talimatı: Bir analiz metodunun; amacı, kapsamı, prensibi, kullanılacak malze-
me ve ekipman, analiz detayı, kalite güvence, güvenlik önlemleri gibi hususları içerecek şekilde
metodun nasıl güvenilir ve etkin bir şekilde uygulanacağını laboratuvarın kalite yönetim sis-
temine ve validasyon/verifikasyon rehberlerine uygun bir şekilde detaylı olarak açıklayan do-
kümanı,

ş) Metot validasyonu (geçerli kılınması): Bir analiz metodunun ya da ölçüm prosedü-
rünün kullanım amacına uygunluğunu ve performansını, ulusal ya da uluslararası kabul görmüş
standartlara göre dokümante edilmiş objektif kanıtlarla ortaya koymak için yapılan deneysel
çalışmaları, test ve ölçme işlemlerini,

t) Metot verifikasyonu (doğrulaması): Geçerli kılınmış ulusal ya da uluslararası standart
bir metodun kullanıma alınmadan önce, metodu kullanacak laboratuvarın şartlarında metot
performansının uygun olan performans kriterleri doğrultusunda ispat edilmesini ya da kısmi
geçerli kılınmasını,

u) Müdür: Laboratuvar personeli niteliğine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış,
laboratuvarın sevk ve idare edilmesinden sorumlu olan personeli,

ü) Müdür yardımcısı: Laboratuvar personeli niteliğine haiz en az lisans düzeyinde eği-
tim almış, laboratuvarın sevk ve idare edilmesinde Müdüre yardımcı olan sorumlu personeli,

v) Müşteri: Laboratuvardan hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişiler ile bunların
yasal temsilcilerini,

y) Özel gıda kontrol laboratuvarı: Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler,
yemler ile gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının güve-
nilirliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere gerçek ve tüzel kişilerce kurulan ve Bakan-
lıkça yetkilendirilen laboratuvarı,

z) Özel istek numunesi: Analiz sonuçları denetime esas teşkil etmeyen veya sonuçları
sadece bilgi edinmek amacıyla araştırma-geliştirme (Ar-Ge), kalite kontrol, doğrulama, ithalat
veya ihracat öncesi kontrol ve benzeri çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere analizlerin
yapılması için teslim edilmiş numuneyi,

aa) Resmî istek numunesi: Bakanlık dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
gelen, Bakanlık resmî kontrol numunesi kapsamında olmayan numuneleri,

bb) Resmî kontrol: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin, anılan Kanun hü-
kümlerine uygunluğunun doğrulanması için, kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde
gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve ben-
zeri kontrolleri,

cc) Resmî kontrol numuneleri: Resmî kontrol sonucu Bakanlık yetkililerince alınmış
numuneleri,

çç) Şahit numune: Numunenin alındığı parti ve kitleden, numune ile birlikte yeteri mik-
tarda alınan, itiraz ve ihtilaflı durumlar için uygun koşullarda saklanan numuneyi,

dd) Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı: 11/12/2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorum-
lulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren
laboratuvarı,
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ee) Yem: Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılan işlenmiş veya iş-
lenmemiş, yem katkı maddeleri dahil her tür madde veya ürünü,

ff) Yeterlilik testi: Bir laboratuvarın performansını veya sonuçlarını kontrol eden TS
EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite ulusal/uluslararası bağımsız kuruluşlar ile bu ku-
ruluşlar tarafından ilgili analize ait test bulunmaması durumunda akredite olmayan ancak TS
EN ISO/IEC 17043 şartlarını sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen, labo-
ratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla daha önce belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi
amacıyla yapılan testleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Şartlar, Laboratuvar Binası, Laboratuvar Birimleri ve Genel Özellikleri
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Laboratuvarlar ile ilgili genel şartlar şunlardır:
a) Özel gıda kontrol laboratuvarının başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe; özel istek, res-

mî istek veya resmî kontroller kapsamında analiz hizmeti verebilmesi için kuruluş ve çalışma
izni alması ve bu Yönetmelik hükümlerine uyması zorunludur.

b) Laboratuvarlar, Bakanlık tarafından yayımlanan, rehberlere ve talimatlara uygun şe-
kilde hizmet sunarlar. Laboratuvarlar analiz yapmadan muayene ve analiz raporu düzenleye-
mezler.

c) Özel gıda kontrol laboratuvarları onaylanmış faaliyet konuları dışında muayene ve
analiz raporu düzenleyemezler.

ç) Laboratuvarlar Bakanlığın belirleyeceği resmî kontrol numune analizleri için akredite
olmak zorundadır.

Laboratuvar binası ve yeri
MADDE 6 – (1) Laboratuvar, imar mevzuatına uygun ve insanların ikametgâhına mah-

sus olmayan binalarda kurulur.
(2) Kuruluş veya çalışma izni almış özel gıda kontrol laboratuvarının faaliyet gösterdiği

adresin fiziksel olarak değişmesi durumunda laboratuvarın faaliyeti askıya alınır. Laboratuvarın
yeni adreste tekrar faaliyet gösterebilmesi için değişiklikle ilgili 17 nci maddede belirtilen bel-
gelerle birlikte müracaatı sonrası kuruluş izni işlemlerinin, kuruluş izni işlemleri sonrası deği-
şikliklerle ilgili 18 inci maddede belirtilen belgelerle başvuru akabinde validasyon/verifikasyon
rehber dökümanlarına göre yapılan çalışmaların görevlendirilen laboratuvar müdürlüğünce in-
celenmesi ve yerinde denetimi sonrası uygun bulunarak yeni çalışma izin belgesi düzenlenmesi
durumunda laboratuvar faaliyetine devam eder.

Laboratuvar bölümleri/birimleri
MADDE 7 – (1) Laboratuvar idari ve teknik hizmet bölümleri olmak üzere aşağıdaki

birim ve odalardan oluşur:
a) İdari hizmet bölümü:
1) Müdür ve diğer personel için yeterli nitelik ve nicelikte oda.
2) Giyinme odası, tuvalet ve/veya duş yeri.
3) Büro ve arşiv.
b) Teknik hizmet bölümü:
1) Numune kabul ve rapor düzenleme.
2) Kalite yönetim birimi.
3) Fiziksel analiz birimi.
4) Kimyasal analiz birimi.
5) Mikrobiyoloji analiz birimi.
6) Moleküler biyoloji/genetiği değiştirilmiş organizma analiz birimi.
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(2) Teknik hizmet bölümünde yer alan analiz birimleri birbiri ile birleştirilemez ve alt
birim haline getirilemez. Gerektiğinde Genel Müdürlükten onay almak suretiyle sayılan birim-
ler dışında yeni birimler açılabilir.

Laboratuvarların genel özellikleri
MADDE 8 – (1) Laboratuvarların genel özellikleri ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Laboratuvarlar, faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası belirlenen

limitleri doğru bir şekilde tespit edebilecek donanıma sahip olur.
b) Enstrümental cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama birimi ile cihazın bu-

lunduğu birim ayrı planlanır, dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde kullandığı çözel-
tileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan cihazların bulunduğu ortamlarda
mutlaka hava emici olur.

c) Organoleptik analizler dışında yapılan duyusal analizlerin yapıldığı yer, laboratuvarın
diğer analiz birimlerinden ayrı, aydınlatma, havalandırma ve ortam şartları ayarlanabilir, ısı,
ışık ve koku geçirmeyen bağımsız odalarda planlanır.

ç) Laboratuvarda kullanılan terazilerin çevre şartlarından (hava akımı, titreşim ve ben-
zeri) etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınır.

d) Mikrobiyoloji laboratuvar birimi, besiyeri hazırlama ve sterilize etme odası, ekim
odası, inkübasyon işlemlerinin yapıldığı oda, kullanılmış malzemelerin temizliği ve sterilizas-
yonu için kullanılan oda olmak üzere birbirinden ayrı alanları içerir. Söz konusu laboratuvar
birimi, kontaminasyonu önlemek amacıyla, kontrollü giriş ve çıkışın sağlandığı ve diğer analiz
birimlerinden ayrılmış, besiyeri hazırlama ve sterilize etme, ekim ve inkübasyon bölümlerinde
tavan UV lambaları ve hepafiltreli havalandırmanın sağlandığı, tek yönlü iş akış prensibine
uygun, önlük, galoş/terlik giyme yeri ve laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına
göre yeterli odalardan oluşur. İnkübasyon işleminden sonra yapılacak ekim ve tanımlama iş-
lemleri için (patojen), inkübasyon odasında en az sınıf 2 düzeyde bir biyogüvenlik kabini veya
sadece inkübasyon odasına açılan bir oda bulunur. Mikrobiyoloji laboratuvarının toplam alanı
en az net 40 m2’den oluşur.

e) Moleküler biyoloji laboratuvar birimi, kontaminasyonu önlemek amacıyla, kontrol-
süz girişlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı, hepafiltreli havalandırmanın sağlandığı,
diğer analiz birimlerinden ayrılmış, numunenin girişinden itibaren ileri doğru tek yönlü, nu-
mune hazırlama ve tartım odası, DNA izolasyon (ekstraksiyon) odası, PCR (polimeraz zincir
reaksiyon) öncesi işlemlerin yapıldığı oda, PCR odası olmak üzere birbirinden ayrı, laboratu-
varın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli odalardan oluşur. Eğer jel yürütme
işlemi ile tanımlama yapılıyorsa PCR sonrası işlemler için ilave bir oda daha bulundurulur.
Moleküler biyoloji laboratuvarının toplam alanı en az net 35 m2’den oluşur.

f) Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde
ve muhafaza koşullarında bu şartları sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılır ve ayrı birimler
halinde planlanır.

g) Laboratuvarda tehlike anında kullanılmak üzere kolayca ulaşılabilir uygun yerlerde
acil şok duş yeri, göz duşu gibi uygun tedbirler alınır.

ğ) Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için ortamın
toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan
korunması sağlanır. Laboratuvar çalışmalarında analizlerin gerektirdiği ideal ortam sıcaklığının
sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

h) Laboratuvar tarafından çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği için 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli tedbirler
alınır. Laboratuvarda ilk yardım için gerekli malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve ta-
limatı yer alır.
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ı) Laboratuvarların temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yazılı
talimatlara göre düzenli olarak yapılır ve kontrol edilir.

i) Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma, havalandırma sistem ve bağlantıları ile diğer
servis noktaları, temizlenmesi kolay olacak ve laboratuvar çalışmalarını etkilemeyecek şekilde
tasarlanır. Duvar, tavan, taban ve tezgah yüzeyleri kolayca temizlenebilir ve gerektiğinde de-
zenfekte edilebilir özellikte olur.

j) Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak
planlanır ve uygulanır.

k) Laboratuvarın analiz yapılan birimlerine, o birimde çalışan personel haricindeki ki-
şilerin kontrol dışı girişleri önlenir.

l) Tuvalet ve duşların, laboratuvarın analiz yapılan birimler ile doğrudan bağlantısı ön-
lenir.

m) Laboratuvarlar, numune akışı, yoğunluğu ve kapasitelerine uygun olarak, kimya-
salların, besiyerlerinin, referans-standart gibi maddelerin, analize alınıncaya kadar numunelerin
ve ayrıca analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza edilebileceği ayrı depo
veya soğutucu cihaz bulundurur.

n) Analizi yapılan resmî kontrol numunelerden kalan örneklerin saklama süresi, numu-
nenin son tüketim tarihi, öğütülmüş olup olmaması ve analiz sonucunun uygun olup olmama-
sına göre Bakanlık tarafından belirlenir.

o) Analiz sonuçları uygun bulunan analizden kalan numuneler, analiz sonuçlarının nu-
munenin alındığı kuruma, gerçek veya tüzel kişiliğe bildirim tarihinden itibaren raf ömrü uy-
gunsa en az yedi iş günü laboratuvarda uygun koşullarda saklanır.

ö) Laboratuvarlarda ortaya çıkan atıkların atık yönetimi mevzuatına göre yönetimi sağ-
lanır.

p) Laboratuvarlar, gaz tüpleri, tesisat, kimyasallar, her türlü alet ve ekipman yönünden
6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli tedbirleri alır.

r) Laboratuvarlarda, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yetkinliği için Genel Gerekliliklerde yer alan tüm prosedürler ve talimatlar bulunur.

s) Numune kabul ve rapor düzenleme birimi, laboratuvarın analiz yapılan birimlerinden
bağımsız, numunenin kabul edildiği ve dağıtımının yapıldığı oda/alan ve malzeme depolanması
için uygun alandan oluşur. Numuneler için oluşturulan alan ile rapor düzenlenen alan labora-
tuvar personeli harici kişilerin ulaşamayacağı şekilde planlanır.

ş) Özel gıda kontrol laboratuvarları onaylı faaliyet listesinde yer alan analizler için yetki
aldığı laboratuvar hizmet birimleri ile cihazları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki ürün/ürün
grupları analizleri için kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstihdam, Laboratuvar ve Sorumlularının Görev ve Yetkileri,

Çalışma Bölümleri/Birimleri
İstihdam
MADDE 9 – (1) Laboratuvarlarda müdür, kalite yönetim birim sorumlusu, numune

kabul ve rapor düzenleme birim sorumlusu, her laboratuvar hizmet biriminde ayrı ayrı labora-
tuvar birim sorumlusu ve yeterli sayıda laboratuvar personeli istihdamı zorunludur. Bakanlık
gıda kontrol laboratuvarlarında Bakanlıkça yayımlanan mevzuata uygun olarak gerektiğinde
birden fazla müdür yardımcısı istihdam edilir. Laboratuvarda istihdam edilecek personelde aşa-
ğıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Laboratuvarların teknik hizmet bölümünde faaliyet ve görev alanına giren konulara
göre gıda, süt, su ürünleri, zootekni, bitki koruma, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, toprak, biyo-
sistem, biyoteknoloji, tarım teknolojisi ve tarımsal biyoteknoloji bölümü ziraat mühendisliği,
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veteriner hekimlik, gıda mühendisliği, gıda teknolojisi, kimya mühendisliği, kimya, su ürünleri
mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, kimya
ve biyoloji mühendisliği, biyokimya, biyokimya mühendisliği, genetik ve biyoteknoloji, biyo-
mühendislik, polimer mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlere eşdeğer olduğu Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanlığınca belgelenen bölümlerden lisans derecesine sahip personel görev
yapar. Ayrıca laboratuvarlarda faaliyet ve görev alanına giren konularda tekniker, teknisyen,
laborantlar laboratuvar yardımcı personeli olarak istihdam edilir. Laboratuvarlarda ilgili ko-
nularda, en az lisans mezunu bir laboratuvar müdürü, en az lisans mezunu bir kalite yönetim
birim sorumlusu, analiz birimleri için birim sorumlusu dahil en az lisans mezunu iki laboratuvar
personeli, numune kabul ve rapor düzenleme birimi için en az ön lisans mezunu personel is-
tihdamı sağlanır.

b) Laboratuvar müdürü ile numune kabul ve rapor düzenleme biriminde görevli perso-
nel laboratuvarın analiz yapılan birimlerinde görev alamaz.

c) Laboratuvarda laboratuvar müdürünün, laboratuvar birim sorumlularının izinli ve/ve-
ya raporlu olması durumunda yerine vekâlet edecek personel, vekâlet edilen görevin gerektir-
diği özellikleri taşımak zorundadır. Vekâlet edilen kişi laboratuvar müdürü veya numune kabul
ve rapor düzenleme birim sorumlusu olması durumunda vekâlet eden kişi vekâlet süresince
analizlerde görev alamaz. Bir personel birden fazla birim sorumluluğuna aynı anda vekâlet
edemez.

ç) Laboratuvarda, personelin işten ayrılması durumunda mevcut analiz birimlerine göre
istihdam edilmesi gereken asgari personel sayısının otuz gün içerisinde sağlanması gerekir.

d) Laboratuvarlarda yapılacak olan gıdaların duyusal analizlerinde görev alacak pane-
listler için ön lisans veya lisans eğitimi almış personel dışında da personel istihdam edilebilir.
Panelistlerin metodun gerektirdiği niteliklere sahip olması ve gerekli eğitimleri almış olması
gereklidir.

e) İdari ve yardımcı hizmet birimlerinde görev alacak personel için (laboratuvar müdürü
ve müdür yardımcısı hariç) (a) bendinde belirtilen şartlar ve laboratuvar tecrübesi şartı aran-
maz.

f) Özel gıda kontrol laboratuvarında görevli müdür ve teknik hizmet bölümü personeli
tam zamanlı sigortalı olmak zorundadır ve farklı bir işle iştigal olamazlar. Bu şart, (e) bendinde
belirtilen personel için aranmaz.

g) Özel gıda kontrol laboratuvarının şirket sahibi, şirket ortağı, genel müdür, genel mü-
dür yardımcısı gibi üst yönetimi laboratuvarın teknik hizmet bölümünde görev alamaz.

ğ) Bakanlık gıda kontrol laboratuvarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacak
personelin en az üç yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması gerekir. Gıda kontrol laboratuvar-
larına atanacak teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personelinin hizmet süresi on yıldan fazla ola-
maz. Hizmet süresi on yıldan fazla olan teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personelinin labora-
tuvarlara atanabilmesi için en az iki yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması şartı aranır.

Laboratuvarın görevleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları, Bakanlıkça ithalat, ihracat,

denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının gönderdiği numunelerde resmî istek analizlerini, gerçek veya tüzel kişiliğe ait
özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini yaparlar. Özel gıda kontrol la-
boratuvarları ise onaylı faaliyet listesine uygun olarak, Bakanlıkça ithalat ve ihracat amacıyla
gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdiği numune-
lerde resmî istek analizlerini, gerçek veya tüzel kişiliğe ait özel istek analizlerini, araştırma ge-
liştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yaparlar.
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(2) Laboratuvarlar; organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve benzeri gıda üretimi ama-
cıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının analizlerini, bu ürün grubunda da
ayrıca onay almak şartıyla yaparlar.

(3) Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları Bakanlık onayı ile Bakanlık faaliyet alanına
giren konularda laboratuvar bünyesinde çalışmalar yapabilir.

Laboratuvar müdürünün görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür, laboratuvarın en üst amiridir. Laboratuvarın faaliyet ve iş-

lemlerinden, laboratuvarın ilgili mevzuata uygun olarak yönetiminden Bakanlığa karşı sorum-
ludur.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen hizmetleri ve 5996 sayılı Kanun kapsamında be-
lirtilen analizler ile ilgili kontrol hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Laboratuvar birimlerinin işlevine uygun olarak çalışmasını sağlamak ve kontrol et-

mek.
b) Alet ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerini yaptır-

mak.
c) Laboratuvarda metot validasyonu/verifikasyonunun yapılmasını, standart çalışma

prosedürlerinin hazırlanmasını ve bunların belgelere dayandırılmasını sağlamak.
ç) Numune ve analiz kayıtlarının düzenli olarak defter veya elektronik ortamda tutul-

masını ve numunelerin laboratuvar birimlerine dağılımını sağlamak.
d) Laboratuvara gelen numunenin tüm analizlerinin ulusal/uluslararası onaylanmış me-

totlar ile laboratuvarda geliştirilerek valide edilmiş işletme içi veya modifiye metotlara uygun
yapılmasını sağlamak.

e) Laboratuvar bünyesinde yapılan analiz ve test sonuçlarını onaylamak.
f) Laboratuvarda denetim tutanağı ile belirtilen hususların yerine getirilmesini sağla-

mak, denetim raporlarının muhafazası için gerekli tedbirleri almak.
g) Laboratuvarın laboratuvarlar arası karşılaştırma (LAK) ile ulusal ve uluslararası ye-

terlilik testlerine (YT) katılımını sağlamak.
ğ) Kayıtların düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
h) Bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin zamanında Genel Müdürlüğe bildiri-

mini ve verilerin düzenli olarak ilgili bilgi sistemlerine girişini sağlamak.
ı) Kayıt ve raporlarda gizlilik esasına uyulmasını sağlamak.
i) Laboratuvarın ilgili mevzuata uygun olarak genel yönetiminden ve temsilinden so-

rumlu olmak.
j) Laboratuvarın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bun-

lara uygun olarak yıllık hedefler oluşturmak, laboratuvar ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamaları
koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek suretiyle laboratuvarın çalışma programı ve ha-
zırlanmasını sağlamak.

k) Laboratuvarın yapısı ile idaresinin verimliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyet
ve işlemleri denetlemek, yönetim sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmek.

l) Laboratuvarın hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, etkili ve düzenli biçimde yöne-
timi, koordinasyonu ile iş planlarının yapılmasını sağlamak.

m) Laboratuvarın işlevlerini yerine getirmede personele liderlik yaparak, laboratuvarın
bilimsel yönden başarısı ve sürekliliği için gerekli bilgi, deneyim kazanmaları ve beceri edin-
meleri amacıyla personel eğitimine önem vermek, konu ile ilgili programlar düzenlemek.
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n) Personelin görevini yerine getirmesinde bağımsız, objektif ve her türlü baskıdan
uzak çalışabileceği ortamın oluşmasını sağlamak.

Müdür yardımcısının görevi
MADDE 12 – (1) Müdür yardımcısı, Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarında, labo-

ratuvar hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre teknik ve idari yönden yardımcı olmakla görev-
lidir.

Kalite yönetim birim sorumlusunun görevleri
MADDE 13 – (1) Kalite yönetim birim sorumlusunun görev ve sorumlukları şunlar-

dır:
a) Kalite yönetim sistem politikaları ve hedeflerine yönelik TS EN ISO/IEC 17025 De-

ney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı şartlarını
karşılayan yönetim sistemini ve dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

b) Diğer kılavuz standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu, izle-
nebilirliğini, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesini takip etmek.

c) Laboratuvarının görevlendirildiği denetim, dosya inceleme iş ve işlemlerini koordine
etmek.

ç) Laboratuvar müdürü tarafından verilecek iş ve işlemleri yürütmek.
Laboratuvar birim sorumlusunun görevleri
MADDE 14 – (1) Laboratuvar birim sorumlusunun görev ve sorumlukları şunlardır:
a) Sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularda ana-

lizleri yapmak, yapılmasını sağlamak.
b) Analiz sonuçlarının elektronik kayıt sistemine kaydedilmesini sağlamak.
c) Analizlerin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini sağlayacak tedbirleri almak ve ida-

reye bildirmek.
ç) Birimi ile ilgili yıllık iş programı ve hedefleri hazırlamak ve takip etmek.
d) Laboratuvarın demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçlarını belirlemek ve stokların takip

edilmesini, birimindeki personelin verimli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
e) Birimiyle ilgili akreditasyon gereklerinin yerine getirilmesini, analiz çeşitliliğini ar-

tırmak için gerekli çalışmaların yürütmesini sağlamak.
f) Gizlilik esaslarına uyulmasını sağlamak.
g) Laboratuvar müdürü tarafından verilecek iş ve işlemleri yürütmek.
Numune kabul ve rapor düzenleme bölüm/birim sorumlusunun görevleri
MADDE 15 – (1) Numune kabul ve rapor düzenleme birim sorumlusunun görev ve

sorumlukları şunlardır:
a) Laboratuvara gelen numunenin laboratuvara kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin

karar vermek.
b) Ücretli numunelere ait analiz ücreti takibini yapmak ve yaptırmak.
c) Laboratuvara kabul edilen numunelerin numune kayıt defterine veya elektronik kayıt

sistemlerine kaydedilmesini, numunelerin laboratuvar birimlerine dağılımını, şahit numunelerin
uygun şartlarda muhafazasını, analiz sonrası arta kalan ve saklama süresi biten numuneler ile
saklama süresi biten şahit numunelerin imhasını sağlamak.

ç) Analiz bitiminde elektronik kayıt sistemlerini kontrol ederek muayene ve analiz ra-
porunu düzenleyip onaya sunmak.

d) Gizlilik esaslarına uyulmasını sağlamak.
e) Laboratuvar müdürü tarafından verilecek iş ve işlemleri yürütmek.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 18 Şubat 2022 – Sayı : 31754



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Başvuruları, Kuruluş İzni,

Çalışma İzni, Kapsam Genişletmesi ve Geçici Kapsam

Başvurular

MADDE 16 – (1) Özel gıda kontrol laboratuvarının kuruluş izni ve çalışma izni baş-
vurusunda sunulması istenen tüm belgeler için belgelerin asılları veya veren kurum tarafından
onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri veya ilgili kurum/kuruluşların elektronik or-
tamda erişim yetkisi vermesi ve doğruluğunun sorgulanabilmesi halinde, işyeri yetkilisince bu
bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

Kuruluş izni

MADDE 17 – (1) Özel gıda kontrol laboratuvarı kurmak isteyen gerçek ve/veya tüzel
kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Başvuru dilekçesi.
b) Beyanname (Ek-1).
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
ç) Laboratuvar müdürünün iş sözleşmesi veya müdürün özel gıda kontrol laboratuva-

rının sahibi olan şirket ortaklarından biri olması halinde laboratuvar müdürü olarak görevlen-
dirildiğine dair yönetim kurulu kararı.

d) Laboratuvar müdürünün onaylı diploması, meslek odası bulunan meslekler için ka-
yıtlı olduğu meslek odasından alınacak odaya kayıtlı olduğuna dair belge, Sosyal Güvenlik
Kurumu işe giriş bildirgesi.

e) Laboratuvar amaçlı faaliyet için açıldığını gösterir işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
f) Özel gıda kontrol laboratuvarının idari ve teknik hizmet bölümlerini gösterecek şe-

kilde hazırlanmış iç yerleşim planı.
g) Dosya inceleme ve belge düzenleme ücretinin Bakanlık hesabına yatırıldığını gösterir

alındı belgesi.
(2) Genel Müdürlük özel gıda kontrol laboratuvarının bilgi ve belgelerini içeren başvuru

dosyasını inceler. Dosyanın uygun bulunması halinde özel gıda kontrol laboratuvarı, denetim
için görevlendirilen her bir laboratuvar denetçisi için yerinde denetim ücretini ilgili hesaba ya-
tırır ve en az üç kişiden oluşan laboratuvar denetçileri tarafından özel gıda kontrol laboratuvarı
yerinde denetlenir. Genel Müdürlüğe sunulan denetim raporuna göre özel gıda kontrol labora-
tuvarının kuruluşunun bu Yönetmeliğe uygun olması halinde Genel Müdürlükçe kuruluş izin
belgesi düzenlenir.

(3) Yerinde yapılan denetimlerde özel gıda kontrol laboratuvarının kuruluşunun uygun
bulunmaması halinde, özel gıda kontrol laboratuvarına denetim raporu ile eksiklikler bildirilir.
Özel gıda kontrol laboratuvarı, denetim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde eksikliklerini ta-
mamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat eder. Özel gıda kontrol laboratuvarının eksiklikleri
tamamladığına dair Genel Müdürlüğe müracaatından sonra gerekli görülür ise takip denetimi
yapılır. Takip denetimi için görevlendirilen her bir laboratuvar denetçisi için yerinde denetim
ücreti ilgili hesaba yatırılır. En az üç kişiden oluşan laboratuvar denetçileri tarafından özel gıda
kontrol laboratuvarı tekrar eksikliklerle ilgili yerinde denetlenir. Genel Müdürlüğe sunulan de-
netim raporuna göre özel gıda kontrol laboratuvarının kuruluşunun bu Yönetmeliğe uygun ol-
ması halinde Genel Müdürlükçe kuruluş izin belgesi düzenlenir. Yerinde yapılan takip denetimi
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veya eksikliklerle ilgili dosya incelemesi neticesinde eksikliklerin halen giderilmediğinin tespit
edilmesi ya da belirtilen sürede müracaat edilmemesi halinde özel gıda kontrol laboratuvarının
kuruluş izni müracaatı geçersiz sayılır ve özel gıda kontrol laboratuvarının kuruluş izni için
istenen belgeleri güncelleyerek tekrar müracaat etmesi gerekir.

(4) Kuruluş izni verilen özel gıda kontrol laboratuvarı yeni bir birim açmak istediğinde,
dosya inceleme ve belge yenileme ücretini Bakanlık hesabına yatırarak yeni açılacak birim/bi-
rimlere ait bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda
belirtilen işlemler yapılarak yeni kuruluş izin belgesi düzenlenir.

(5) Kuruluş izni verilen özel gıda kontrol laboratuvarı bir yıl içerisinde çalışma izni al-
mak için müracaatta bulunmak zorundadır. Bir yıl içerisinde çalışma izni almak için müracaatta
bulunmayan özel gıda kontrol laboratuvarının kuruluş izin belgesi iptal edilir.

Çalışma izni

MADDE 18 – (1) Kuruluş izni belgesi alan özel gıda kontrol laboratuvarı, çalışma izni
almak için, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Dilekçe.
b) Analiz ve metodun kapsadığı ürün ve/veya ürün grupları bazında belirlenmiş faaliyet

konularını belirten belge.
c) Laboratuvar personelinin isimleri, görevleri ve mesleklerini belirten organizasyon

şeması.
ç) Personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teknik hizmet bölümü personelinin mezuniyet belgesi.
e) Genel numune kayıt defterinin numaralandırılarak onaylandığına dair Bakanlık il

müdürlüğü veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünden alınacak belge ya da yazı-
lım programı kullananlar için, kayıtların elektronik ortamda tutulacağına dair beyanname.

f) Özel gıda kontrol laboratuvarında kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanların marka,
model, üretim yılına ait bilgileri.

g) Özel gıda kontrol laboratuvarının yetkilendirildiği faaliyet konuları ile ilgili elde
edecekleri analiz sonuçlarında tarafsız ve bağımsız olunacağına dair beyanname.

ğ) Dosya inceleme ve belge düzenleme ücretinin Bakanlık hesabına yatırıldığını gösterir
alındı belgesi fotokopisi.

(2) Çalışma izni almak isteyen özel gıda kontrol laboratuvarı, bu belgelerle Genel Mü-
dürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük, başvuru dosyasını inceler. Başvuru dosyasının uygun
bulunması durumunda, özel gıda kontrol laboratuvarı, kendisine bildirim tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde çalışma izni almak istediği tüm analizlerin yazılı metot talimatlarını,
bu talimatların orijinal kaynaklarını, metot validasyon/verifikasyon raporlarını içeren dosya-
larını Genel Müdürlüğün görevlendirdiği Ulusal Gıda Referans Laboratuvarına veya Bakanlık
gıda kontrol laboratuvarına teknik yönden incelenmek üzere imzalanarak taranmış şekilde di-
jital ortamda ve/veya ıslak imzalı olarak gönderir ve dosya inceleme ücretini laboratuvara baş-
vurduğu tarihteki birim fiyat listesinde yer alan ücretler üzerinden görevlendirilen laboratuvara
yatırır. Bu süre içerisinde dosyası ilgili laboratuvara gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvarı özel gıda kontrol
laboratuvarının dosyasını inceler ve eksiklik tespit ettiğinde tamamlaması için özel gıda kontrol
laboratuvarına yazılı olarak bildirir. Dosyayı inceleyen Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı
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veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvarınca en geç üç ay içerisinde geri dönüş sağlanır. Özel
gıda kontrol laboratuvarı eksiklikleri en geç üç ay içerisinde tamamlar veya uygun bulunmayan
analizlerini başvuru dosyasından çıkarabilir. Üç ay içerisinde eksikliği tamamlanmayan analiz
başvuru listesinden çıkarılır. Dosyayı inceleyen Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı veya Ba-
kanlık gıda kontrol laboratuvarı, özel gıda kontrol laboratuvarının dosyaları ile ilgili işlemleri
sonuçlandırdıktan sonra gelen dosyayı arşivler.

(3) Dosya incelemesinin uygun sonuçlanmasının ardından özel gıda kontrol laboratu-
varı, denetim için görevlendirilen her bir laboratuvar denetçisi için yerinde denetim ücretini
ilgili hesaba yatırır. En az üç kişiden oluşan yeterli sayıda laboratuvar denetçileri tarafından
özel gıda kontrol laboratuvarının çalışmaları en geç otuz gün içerisinde yerinde denetlenir. De-
netlemede laboratuvar denetçileri, validasyon/verifikasyon çalışmaları da dâhil analiz ve özel
gıda kontrol laboratuvarı ile ilgili tüm teknik kontrolleri yapar. Laboratuvar denetçileri tara-
fından denetim raporunun bir nüshası özel gıda kontrol laboratuvarına verilir. Diğer nüshası
dosya inceleme raporu (Ek-3) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Yerinde yapılan denetimin uygun sonuçlanması durumunda, Genel Müdürlükçe ça-
lışma izin belgesi ve onaylı faaliyet listesi düzenlenir.

(5) Yerinde yapılan denetimin uygun sonuçlanmaması durumunda aşağıdaki seçenek-
lerden biri uygulanır:

a) Özel gıda kontrol laboratuvarı uygun bulunmayan analizlerin kapsamdan çıkarılma-
sını talep eder ve uygun görülen analizler için çalışma izin belgesi ve onaylı faaliyet listesi dü-
zenlenir.

b) Uygun bulunmayan analizler için özel gıda kontrol laboratuvarı, denetim raporunda
belirtilen eksiklikleri tamamlayarak, denetim için görevlendirilen laboratuvara bildirir. Özel
gıda kontrol laboratuvarı tarafından denetim tarihinden itibaren üç ay içerisinde uygun bulun-
mayan analizlerin kapsamdan çıkarılması ya da eksikliklerin tamamlandığına dair müracaat
yapılmaması durumunda özel gıda kontrol laboratuvarının çalışma izni müracaatı geçersiz sa-
yılır ve çalışma izni için istenen belgeleri güncelleyerek tekrar müracaat etmesi gerekir. Özel
gıda kontrol laboratuvarının eksikliklerini giderdiğine dair müracaatından sonra gerekli görülür
ise ikinci denetim planlanır ve özel gıda kontrol laboratuvarı yapılacak ikinci denetimde gö-
revlendirilen her bir laboratuvar denetçisi için yerinde denetim ücretini ilgili hesaba yatırır. En
az üç kişiden oluşan laboratuvar denetçileri tarafından ilk denetimde tespit edilen eksikliklerin
giderilip giderilmediğine ilişkin özel gıda kontrol laboratuvarında tekrar denetim yapılır. La-
boratuvar denetçileri tarafından Genel Müdürlüğe sunulan denetim raporuna göre Genel Mü-
dürlükçe çalışma izin belgesi ve onaylı faaliyet listesi düzenlenir.

(6) Çalışma izni bakımından yerinde yapılan denetim sonucunda; kuruluş iznine esas
koşullar laboratuvarın faaliyetlerini ve analiz kalitesini etkileyecek şekilde değişmiş, değişti-
rilmiş ise kuruluş iznine esas eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Eksiklikler gide-
rilene kadar çalışma izni de düzenlenmez. Süre sonunda eksiklikleri gidermeyen laboratuvarın
kuruluş izni iptal edilir.

Kapsam genişletme
MADDE 19 – (1) Çalışma izni almış özel gıda kontrol laboratuvarları, kapsam geniş-

letme için kapsamına dâhil edeceği analizlerle ilgili aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe baş-
vurur:

a) Dilekçe.
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b) Özel gıda kontrol laboratuvarının kapsam genişletmek istediği analiz ve ürün ve/veya
ürün gruplarını belirten belge.

c) Dosya inceleme ve belge düzenleme ücretinin Bakanlık hesabına yatırıldığını gösterir
alındı belgesi fotokopisi.

(2) Genel Müdürlük, gönderilen başvuru dosyasını inceler. Başvuru dosyasının uygun
bulunması durumunda çalışma izni ile ilgili tüm işlemler sırasıyla kapsam genişletme için de
yapılır.

(3) Özel gıda kontrol laboratuvarları kapsamı devam eden müracaatları sonuçlandırıl-
madan yeni bir kapsam genişletme için başvuruda bulunamazlar.

(4) Kapsam genişletme için Genel Müdürlüğe yapılan başvuru ve görevli laboratuvarın
belirlenmesi sonrası laboratuvara dosya gönderilmesi bir ay içerisinde yapılır. Bir ay içerisinde
gönderilmeyen kapsam genişletme dosyası için Genel Müdürlüğe yeniden başvuru yapılması
gerekir.

(5) Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları yeni bir analiz, analiz metodu ve/veya ürün
grubunda yetki almak istediklerinde aşağıdaki adımlar uygulanır:

a) Laboratuvar analiz çalışmaları başlamadan önce, Ek-2’de yer alan analiz metodu
başvuru listesi ile Genel Müdürlüğe müracaatta bulunurlar.

b) Genel Müdürlükçe başvurunun uygun bulunması durumunda, yeni başvuru yapılan
analizlere ait metot validasyon/verifikasyon çalışmalarına başlar. Çalışmalar tamamlandığında
raporlarının incelenmesi için görevlendirilen Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı veya Bakanlık
gıda kontrol laboratuvarına gönderir. Teknik inceleme uygun sonuçlandığında gerekli görül-
düğü durumlarda en az üç kişiden oluşan laboratuvar denetçileri tarafından yerinde denetim
gerçekleştirilir.

c) Dosya inceleme formu ve/veya denetim raporuna göre uygun bulunan analizler için
Genel Müdürlükçe onay verilir.

ç) Ülke gündemini meşgul eden, halk sağlığını tehdit eden durumlarda acilen yapılma-
sına ihtiyaç duyulan analizler için Bakanlık tarafından bu fıkraya istisna uygulanabilir.

Geçici kapsam
MADDE 20 – (1) Özel gıda kontrol laboratuvarları, onaylı faaliyet listesinde yer al-

mayan, sadece özel istek analizlerine cevap verebilmek amacıyla geçici kapsam almak için
Genel Müdürlüğe başvurur. Özel gıda kontrol laboratuvarının geçici kapsama başvurabilmesi
için aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Özel gıda kontrol laboratuvarının geçici kapsam için başvuruda bulunduğu analiz
hizmet birimine (fiziksel, kimyasal [yaş kimya, enstrümental], mikrobiyoloji, moleküler biyo-
loji/genetiği değiştirilmiş organizma) sahip olması.

b) Özel gıda kontrol laboratuvarının geçici kapsam için başvuruda bulunacağı birimin
en az 3 yıl süre ile onaylı faaliyet listesinde onayının bulunması.

c) Geçici kapsam için başvuruda bulunulan analizin, mevcut onaylı faaliyet listesinde
yer alan analizler için kullanılan cihaz, alet, ekipman alt yapısına uygun olması.

ç) Başvuruda bulunulan analizlerin validasyon/verifikasyon çalışmalarının tamamlan-
mış olması.

(2) Çalışma izni almış özel gıda kontrol laboratuvarları, geçici kapsamına dâhil edeceği
analizlerle ilgili aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Dilekçe.
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b) Özel gıda kontrol laboratuvarının kapsam genişletmek istediği analiz ve ürün ve/veya

ürün gruplarını belirten belge.

c) Geçici kapsam belge düzenleme ücretinin Bakanlık hesabına yatırıldığını gösterir

alındı belgesi fotokopisi.

(3) Özel gıda kontrol laboratuvarı bir takvim yılında her bir analiz birimi için en fazla

on beş analiz için geçici kapsama başvuruda bulunur.

(4) Laboratuvarın, geçici kapsam listesinde yer alan analizler için üç ay içerisinde kap-

sam genişletmeye başvuruda bulunması gerekir. Laboratuvar üç ay içerisinde kapsam geniş-

letmeye başvurmadığı takdirde geçici kapsamın onaylandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde

yeni bir geçici kapsama başvuruda bulunamaz.

(5) Geçici kapsamda yer alan analizler kapsam genişletme başvurusu sonrası onaylı

faaliyet listesine eklenmeden yeni bir geçici kapsama müracaat edilemez.

(6) Geçici kapsam alınarak yapılan analizlerin, raporda Bakanlıkça onaylanmış faaliyet

listesinde yer almadığı belirtilir.

(7) Başvuru şartlarını taşıyan laboratuvara uygun bulunan analizler için Genel Müdür-

lükçe geçici kapsam listesi düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Bildirimler

Yetkilendirme

MADDE 21 – (1) Bakanlıktan kuruluş ve çalışma izin belgesi alan özel gıda kontrol

laboratuvarı, ürün/ürün grubu ve analiz bazında belirtilen faaliyet konularında 10 uncu maddede

belirtilen analizleri yapmaya yetkilidir.

(2) Özel gıda kontrol laboratuvarı, onaylanmış faaliyet konusu dışında veya analiz yap-

madan muayene ve analiz raporu düzenleyemez.

(3) Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yem üreten veya ithal ve ihraç

eden veya satan gerçek ve tüzel kişilerin ortağı veya sahibi olduğu özel gıda kontrol laboratu-

varları, bu kişilere ve birinci derece yakınlarına ait resmî kontrol numunelerinin analizlerini

yapamazlar.

Bildirimler

MADDE 22 – (1) Yapılacak bütün bildirimler resmî yazı ile Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Çalışma iznine sahip özel gıda kontrol laboratuvarları her üç ayda bir olarak Ek-

9’da yer alan forma uygun olarak üçer aylık toplam faaliyetlerini ve yıl sonunda yıllık toplam

faaliyetlerini takip eden ayın on beşine kadar yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) Laboratuvarlar katılım sağladıkları yeterlilik testlerinin sonuçlarının olumlu olması

durumunda Ek-10’a uygun olarak Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Olumsuz çıkan

yeterlilik test sonuçlarını, düzeltici faaliyetleri ile birlikte yeterlilik testi sonucunun laboratuvara

bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(4) Özel gıda kontrol laboratuvarının; kapatılması, sahibinin, cadde, sokak, numara de-

ğişikliği dâhil adresinin veya adının değişmesi, fiziksel olarak genişletilmesi veya yapısını te-

melden değiştirecek tadilatların yapılması halinde otuz gün içinde değişikliğe ilişkin bilgi ve

belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Değişiklikle ilgili bilgi ve belgeler incelendikten sonra

gerekli görüldüğünde özel gıda kontrol laboratuvarı, denetim için görevlendirilen laboratuvar
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denetçileri için yerinde denetim ücretini ilgili hesaba yatırır ve en az üç kişiden oluşan labora-

tuvar denetçileri tarafından özel gıda kontrol laboratuvarında, yerinde denetleme yapılır. De-

netçiler tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğe sunulan raporda özel gıda kontrol labora-

tuvarının yapmış olduğu değişikliğe göre Genel Müdürlük tarafından belge yenilenmesi gerek

görülürse özel gıda kontrol laboratuvarı belge yenileme ücreti yatırır. Kuruluş veya çalışma

izin belgesi yenilenir ya da 17 nci maddede belirtilen kuruluş izni ve 18 inci maddede belirtilen

çalışma izni almasına esas teşkil eden bir hükmün ortadan kalktığı tespit edilirse, belirlenen

eksiklik giderilinceye kadar laboratuvarın analiz yapma yetkisi askıya alınarak faaliyeti dur-

durulur.
(5) Çalışma iznine sahip özel gıda kontrol laboratuvarlarının müdürünün değişmesi,

personelinin yer değiştirmesi, yeni personel alınması veya personelin laboratuvardan ayrılması
durumunda otuz gün içerisinde laboratuvar tarafından Genel Müdürlüğe bildirim yapılır. Özel
gıda kontrol laboratuvarının müdürünün değişmesi durumunda 17 nci maddenin birinci fıkra-
sının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen, yeni istihdam edilen personel için 18 inci maddenin birinci
fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerle görevden ayrılan müdür ve personel
için Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat
edilmesi gerekir.

(6) Yeni enstrümental laboratuvar cihazı alınması veya yerinin değiştirilmesi durumun-
da, onay alınmak üzere Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur. Değişiklikle ilgili bilgi ve bel-
geler söz konusu analize ait validasyon/verifikasyon rehberine göre incelendikten sonra gerekli
görüldüğünde en az üç kişiden oluşan laboratuvar denetçileri tarafından özel gıda kontrol la-
boratuvarında, başvurudan itibaren en geç bir ay içinde yerinde denetleme yapılır. Özel gıda
kontrol laboratuvarı, denetim için görevlendirilen laboratuvar denetçileri için yerinde denetim
ücretini ilgili hesaba yatırır. Gerek görülmesi durumunda bu süre zarfında ilgili analizler askıya
alınır.

(7) Yapılan bildirimlerde ve müracaatlarda bildirim ve müracaat tarihi olarak Genel
Müdürlüğe evrak giriş tarihi dikkate alınır.

(8) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü durumlarda laboratuvarlardan faaliyetleri ile ilgili
tüm bilgi ve belgeleri belirlenen elektronik ortama girmelerini veya istenilen formda ve za-
manda düzenli olarak bildirmelerini isteyebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Belge ve Kayıtların Tutulması

Belge ve kayıtlar
MADDE 23 – (1) Laboratuvarın işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki doküman ve kayıt-

ların tutulması zorunludur:
a) Genel numune kayıt defteri (Ek-4) veya elektronik kayıt.
b) Analiz detay formu/defteri (Ek-5).
c) Muayene ve Analiz raporu (Ek-6).
ç) Cihaz-alet ve ekipman listesi (Ek-7).
d) Cihaz-alet-ekipman bakım-onarım ve kalibrasyon çizelgesi (Ek-8).
e) Üç aylık/yıllık faaliyet raporu (Ek-9).
f) Yeterlilik testi bildirim raporu (Ek-10).
g) Kimyasal madde stok takip formu (Ek-11).
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ğ) Standart ve/veya referans maddelerin kayıtları.
h) Laboratuvarın atık prosedürü ve atık kayıtları.
ı) Cihaz, alet, ekipmanların kullanım talimatları veya Türkçe orijinal kullanım kılavuzu.
i) Enstrümental analizlerde elektronik yedekleri veya kromatogram çıktıları.
j) Analiz metotlarına ve cihazlara ait validasyon/verifikasyon raporları.
k) Personel bilgi kayıtları.
l) Ulusal ve/veya uluslararası yeterlilik test sonuçlarına ait kayıtlar.
m) Eğitim kayıtları.
n) İlk yardım talimatı.
o) Denetim tutanakları.
ö) Tıbbi ve/veya kimyasal atık beyan ve teslim formu.
(2) Birinci fıkrada belirtilen doküman ve kayıtlar en az beş yıl muhafaza edilir. Elektronik

ortamda tutulan kayıtların, eklerde belirtilen formlarda bulunan bilgileri içermesi ve gerekti-
ğinde aynı formatta raporlanabilmesi gerekir.

(3) Analiz detay formu/defteri dışındaki doküman ve belgeler elektronik ortamda veya
yazılı onaylı doküman olarak saklanabilir. Laboratuvarda elektronik ortamda yapılan kayıtlar
ile diğer kayıtların izlenebilirliği ve gizlilik içinde muhafazası için gerekli önlemlerin alınması
sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Analiz Metotları ve Özellikleri, Analiz Raporları ve Ücretleri

Analiz metotları ve özellikleri
MADDE 24 – (1) Laboratuvarlarda öncelikle gıda ve yem mevzuatlarında belirtilen

analiz metotları, uluslararası veya ulusal metotlar kullanılır. Ulusal veya uluslararası kabul edil-
miş bir analiz metodu kullanıldığında, laboratuvar tarafından ilgili metodun laboratuvarda uy-
gulanabilirliğinin verifikasyon çalışmasının yapılması gerekir. Ulusal veya uluslararası kabul
edilmiş bir analiz metodu kullanılmadığında, laboratuvar tarafından ilgili metodun uluslararası
bir protokole göre validasyon çalışmaları yapılarak dokümante edilir. Yapılan validasyon me-
totta tanımlanmış olan ürün/ürünler için geçerlidir. Metotta belirtilenin dışında farklı özelliklere
sahip bir matriksteki ürün çalışıldığında metot yeniden geçerli kılınır. Elde edilen validasyon
sonuçlarına göre metodun optimum şartlarda ve en yüksek performansta kullanılması için ge-
rekli olan uyarıların, dikkat edilecek noktaların, kritik nokta ve kritik işlemlerin tanımlandığı
rutin uygulamalara yönelik analiz metot talimatları hazırlanır.

(2) Metot validasyonu doğruluk, tespit limiti, tayin sınırı, kesinlik (tekrar edilebilirlik
ve tekrar üretilebilirlik), doğrusallık, ölçüm belirsizliği ve gerekli görülecek diğer çalışmaları
kapsar. Standart olmayan metotlarda bu çalışmalara ilave olarak seçimlilik ve hassasiyet çalış-
maları da yapılır.

Analiz raporları
MADDE 25 – (1) Laboratuvarlarda muayene ve analiz raporları, Bakanlık tarafından

gönderilen numuneler için en az üç nüsha hazırlanır ve bir nüshası laboratuvarda arşivlenir.
Analiz raporları elektronik imza ile düzenleniyor olması halinde 15/1/2004 tarihli ve 5070
sayılı Elektronik İmza Kanununa göre işlem yapılır. Aksi takdirde ıslak imzalı laboratuvar nüs-
hasının arşivlenmesi gerekir. Laboratuvarların düzenleyecekleri raporlar reklam amacıyla kul-
lanılamaz. Laboratuvar tarafından analiz raporlarının gizliliği esastır. Rapor formatı sabit olup,
ihtiyaç duyulan bilgiler eklenebilir.
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(2) Analiz raporlarının hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Analiz sonucu cihaz veya metodun tespit edebileceği ölçüm değeri altında olan so-

nuçlarda “Tespit Edilemedi, < RL (Raporlama Limiti)”, mikrobiyolojik analizlerde “< 10, <3,
ve benzeri” veya “Tespit Edilemedi/Edilmedi” şeklinde raporlanır. Gerektiği durumlarda ise
cihaz bilgisi muayene ve analiz raporuna yazılır.

b) Enstrümental cihazlarla yapılan analizlerde kullanılan metot adı, cihaz bilgileri ve
benzeri bilgiler muayene ve analiz raporunda yer alır.

c) Numunede yapılan bütün analizler aynı raporda belirtilir.
ç) Muayene ve analiz raporunda raporun kısmen kullanılamayacağına dair uyarıcı ibare

ile “Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir” ibaresi yer alır.
d) Özel istek analiz raporlarının son sayfasında mutlaka “Adli ve idari işlemler ile rek-

lam amacıyla kullanılamaz” ibaresi yazılır.
e) Raporda mevzuatın gerektirdiği durumlarda geri alma sonuçları, ölçüm belirsizliği

gibi analiz sonucunu etkileyen parametreler belirtilir.
Analiz ücretleri
MADDE 26 – (1) Bakanlık tarafından gönderilen resmî kontrol numunelerinde uygu-

lanacak analiz ücretleri 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer
alan esaslara uygun olarak Bakanlıkça belirlenir. Resmî kontrol numuneleri için belirlenen
fiyat tarifesine uyulması zorunludur. Belirlenen fiyatlara uymayan özel gıda kontrol laboratu-
varına numune gönderimi altı ay durdurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Kontroller, İdari Yaptırımlar

Denetim
MADDE 27 – (1) Laboratuvarlar, Genel Müdürlüğün belirleyeceği laboratuvar denet-

çileri tarafından bu Yönetmelik esasları dâhilinde şikâyet dışında iki yılda en az bir defa de-
netlenir. Denetim tarihinden en az üç iş günü önce denetlenecek laboratuvara bildirimde bulu-
nulur. Şikâyet denetimlerinde bildirim yapılmaz. Denetimlerde gizlilik esastır. Laboratuvarlar,
denetim için gelen görevlilere denetim kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi sunmak zorun-
dadır. Denetim tutanağı en az üç nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası denetlenen laboratu-
vara teslim edilir, bir nüsha denetimi yapan laboratuvarda kalır, diğer nüshası Genel Müdürlüğe
gönderilir.

(2) Denetimle ilgili itirazın olması durumunda, denetlenen laboratuvar tarafından de-
netimden sonraki beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuru yapılır. Genel
Müdürlük gerek gördüğünde itiraz konusu ile ilgili en az üç laboratuvar denetçisine yeniden
denetim yaptırır.

(3) Denetimde, laboratuvarda herhangi bir uygunsuzluk bulunduğu takdirde, eksikliğin
giderilmesi için laboratuvara üç ayı aşmamak üzere süre verilir. Denetlenen laboratuvar eksik-
liğin giderilmesi için verilen süre içerisinde eksiklik veya uygunsuzluğu gidererek düzeltici
faaliyetleri ile birlikte denetim için görevlendirilen Ulusal Gıda Referans Laboratuvarına veya
Bakanlık gıda kontrol laboratuvarına gerekli bildirimi yapar. Gerek görülmesi durumunda, bil-
dirim tarihinden en geç on beş gün içinde veya verilen süre bitiminden itibaren en geç beş iş
günü içinde ilk denetimi gerçekleştiren laboratuvar, belirleyeceği en az üç laboratuvar denetçisi
ile laboratuvarda takip denetimi yapar. Takip denetimi sonrasında üç nüsha olacak şekilde de-
netim tutanağı oluşturulur. Düzeltici faaliyetlerin uygun bulunması ve takip denetimi yapılma-
sına gerek görülmediği durumlarda, ilk denetimde belirlenen uygunsuzlukların giderildiğine
dair denetim ekibince tutanak hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.
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(4) Süresi içinde eksikliği giderdiğine dair bildirimde bulunmayan ya da yapılan ikinci
denetimde ilk denetimde belirlenen eksikliğin giderilmediği tespit edilen laboratuvarın eksik-
likle ilgili analiz yetkisi askıya alınarak faaliyeti durdurulur.

(5) Askıya alınarak faaliyeti durdurulan laboratuvarın eksikliğin giderildiğine dair Genel
Müdürlüğe müracaat etmesi durumunda, Genel Müdürlük gerek görülmesi durumunda eksik-
liğin giderildiğine dair hazırlanan dosyayı, incelenmek üzere Ulusal Gıda Referans Laboratu-
varına veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvarına gönderilmesini talep eder veya belirleyeceği
en az üç laboratuvar denetçisine laboratuvarda yeniden denetleme yaptırır. Özel gıda kontrol
laboratuvarı bu denetimle ilgili dosya inceleme ve denetçi ücretlerini ilgili hesaplara yatırır.
Uygunsuzluk ortadan kalkmış ise laboratuvarın ilgili birim veya analiz faaliyetine devam et-
mesine izin verilir.

(6) Denetim sırasında gerekli bilgi ve belgeyi sunmayan ve gerekli kolaylığı gösterme-
yen özel gıda kontrol laboratuvarlarının ilgili faaliyetleri askıya alınarak faaliyeti durdurulur.

(7) Denetim için görevlendirilen laboratuvar denetçileri gizliliğe riayet etmek koşulu
ile uygunsuzluğun belgelenmesi amacıyla fotoğraf ve/veya video çekimi yapabilir, belgelerin
kopyasını veya onaylı suretini alabilir.

(8) Askıya alınma işleminin laboratuvara bildiriminden itibaren bir yıldan fazla askıda
kalan, yapılabilirliği sağlanamayan analiz veya analiz grupları onaylı faaliyet konuları liste-
sinden çıkarılır.

(9) Özel gıda kontrol laboratuvarının 9 uncu maddede belirtilen ve istihdam edilmesi
zorunlu olan personelinin bulunmadığı, 17 nci maddede belirtilen kuruluş izni, 18 inci maddede
belirtilen çalışma izni almasına esas teşkil eden hususlardan bir ya da birkaçının analiz sonuç-
larının güvenilirliğini etkileyecek şekilde ortadan kalkmış olduğunun tespit edilmesi durumun-
da, analiz yetkisi eksiklik giderilinceye kadar askıya alınarak faaliyeti durdurulur. Söz konusu
eksiklik bir yıl içerisinde giderilmediği takdirde kuruluş izni ve/veya çalışma izni iptal edilir.

(10) Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarında denetimde bulunan uygunsuzluk analiz
sonuçları güvenilirliğini etkileyen bir uygunsuzluk ise, denetçi laboratuvar bunu denetim tuta-
nağında belirterek ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlükçe söz konusu analiz
uygunsuzluk giderilinceye kadar askıya alınır.

Kontroller
MADDE 28 – (1) Laboratuvarlar, fiziksel, kimyasal, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji,

mineral, mikotoksin, dioksin, katkı, kalıntı, ambalaj gibi her analiz grubu için yılda en az bir
kez ulusal veya uluslararası yeterlilik testleri düzenleyen kuruluşların testlerine katılır ve bu
testlerin sonuçlarını 22 nci maddeye uygun olarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda ayrıca yeterlilik testlerine katılım sağ-
lanmasını talep eder. Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü veya Bakanlık Gıda Kont-
rol Laboratuvar Müdürlüğünce düzenlenecek yeterlilik testlerine kapsam dâhilinde katılım zo-
runludur. Kasıtlı olarak yeterlilik testlerine katılım yapmayan laboratuvarın ilgili analiz yetkisi,
aynı konuda katılacağı yeterlilik testinden başarılı sonuç alınıncaya kadar askıya alınarak faa-
liyeti durdurulur.

(3) Genel Müdürlük ayrıca gerekli gördüğü durumlarda, laboratuvarların analiz sonuç-
larının kabul edilebilir hata sınırları içerisinde olup olmadığının kontrolü için laboratuvarlara
laboratuvarlar arası karşılaştırma testi yaptırır. Analiz sonuçları Ulusal Gıda Referans Labora-
tuvarı veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvarı tarafından değerlendirilir. Analiz sonuçları ile
ilgili değerlendirme gizlilik esası doğrultusunda Genel Müdürlüğe bildirilir.
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(4) Yeterlilik testi veya laboratuvarlar arası karşılaştırma testi sonuçlarının uygun ol-
maması durumunda laboratuvar uygunsuzlukla ilgili sebep analizini de içeren düzeltici faaliyet
raporunu otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük raporu gerekli gör-
düğü takdirde Ulusal Gıda Referans Laboratuvarına veya Bakanlık gıda kontrol laboratuvarına
inceletir. Raporu inceleyen laboratuvarın yerinde denetim yapılmasını gerekli görmesi duru-
munda denetim planlanır ve yerinde denetim gerçekleştirilir. Düzeltici faaliyetin yeterli bulun-
maması ve/veya denetim sonucunda analiz sonucunu etkileyecek herhangi bir uygunsuzluk
tespit edilmesi durumunda yeterlilik testi veya laboratuvarlar arası karşılaştırma testi uygun
olmayan laboratuvarın ilgili analiz yapma yetkisi eksiklik giderilinceye kadar askıya alınarak
faaliyeti durdurulur.

İdari yaptırımlar
MADDE 29 – (1) Bakanlıktan, 17 nci ve/veya 18 inci maddelerde belirtilen izni alma-

dan faaliyette bulunan ve/veya analiz yapmadan muayene ve analiz raporu düzenleyen ve/veya
onaylı faaliyet listesinde yer alan analiz, ürün grubu ya da metot dışında analiz yapan ve rapor
düzenleyen özel gıda kontrol laboratuvarları için 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (g) bendi uygulanır.

(2) Bakanlıkça, 23 üncü maddede istenilen kayıtları tutmayan ve süresi içerisinde sun-
mayanlar ile 22 nci maddede bildirimi istenilen değişiklikleri süresi içerisinde bildirmeyen
özel gıda kontrol laboratuvarları için 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ğ) bendi uygulanır.

(3) Özel gıda kontrol laboratuvarlarının denetimleri ile ilgili 27 nci maddede belirtilen
denetimlerde tespit edilen uygunsuzluğu verilen süre sonunda gidermeyen özel gıda kontrol
laboratuvarları için 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Ça-
lışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren veya bu Yönetmeliğin yayımı tari-

hinden önce başvurusu bulunan laboratuvarlar; 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi,
17 nci maddenin beşinci fıkrası, 18 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddenin dördüncü
fıkrası hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, 8 inci maddenin
birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
iki yıl içinde uymak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan laboratuvarlar; uyum
için gerekli süre doluncaya kadar 30 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Gıda Kontrol La-
boratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Be-
lirlenmesine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
ile 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre çalışmak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan

Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci

fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile 13/8/2010 tarihli ve

27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürün-

lerine Dair Yönetmelik hükümleri ve yem mevzuatında geçen yasaklama ve kısıtlamalara iliş-

kin hükümler saklı kalmak koşuluyla, Avrupa Birliğince yapılan güncellemeler ve onaylanan

yem katkı maddeleri ile Biyogüvenlik Kanunu kapsamında başvurusu yapılan ve bilimsel risk

değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitelerinin olumlu raporları sonucu yem

güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen yem amaçlı ürünler, Bakanlıkça onaylanması ve

Resmî Gazete’de yayımlanması hâlinde bu Yönetmelik kapsamında onaylı kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Yem katkı maddeleri ve premiksler;

a) Ambalajları açıldığı zaman tekrar kapatılamayan ve yeniden kullanılamayan kapalı

paket veya kapalı kaplarda piyasaya arz edilir.

b) Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanların yemlerine katılmak üzere hazırlanmış ise am-

balaj büyüklüğü 0.5 kg’dan az olamaz. Ancak teknolojik yem katkı maddeleri, duyusal yem

katkı maddeleri, aromatik maddeler, enzimler, amino asitler ve bağırsak flora düzenleyicileri

için ambalaj büyüklüğünün 0.5 kg’dan az olamayacağı şartı aranmaz.

c) Ambalajı, veteriner tıbbi ürün olarak algılanacak şekilde enjeksiyon ve sprey formda

kullanıma uygun olamaz. Etiket ve kullanım talimatları, yem amacı dışında kullanım veya ve-

teriner tıbbi ürün algısı oluşturabilecek ifade, resim ve benzeri ögeler içeremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, Hayvan Beslemede Kullanılan

Yem Katkı Maddelerine İlişkin 22 Eylül 2003 tarihli ve (AT) 1831/2003 sayılı Avrupa Parla-

mentosu ve Konsey Tüzüğü ile (AT) 1831/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

Kapsamındaki Yem Katkı Maddelerine İlişkin Belirli Ürünlerin Durumu Hakkında 8 Ekim

2010 tarihli ve (AB) 892/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş-

tir.

“(3) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan yem katkı madde-

leri ve premiksler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan bu Yönet-

meliğin ilgili hükümleri kapsamında piyasaya sunulmuş ise bu fıkranın yürürlük tarihinden iti-

baren bir yıl süre ile piyasada bulunabilir.
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(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Biyogüvenlik Kanunu kapsamında yem
güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen, yem amaçlı onay almış ürünler bu Yönetmelik kap-
samında Bakanlıkça onaylı kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (l) bentleri,
dördüncü fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“k) Hijyenik durum iyileştiriciler: Belirli bir mikrobiyolojik kontaminasyonu azaltarak
yemin hijyenik özelliklerini olumlu şekilde etkileyen maddeler veya mikroorganizmalar.

l) Diğer teknolojik katkı maddeleri: Teknolojik bir amaç için yemlere katılan ve yemin
özelliklerini olumlu şekilde etkileyen maddeler veya mikroorganizmalar.”

“d) Fizyolojik durum stabilizatörleri: Sağlıklı hayvanlara verildiğinde stres faktörlerine
dirençleri de dâhil olmak üzere fizyolojik durumlarını olumlu yönde etkileyen maddeler veya
mikroorganizmalar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’üne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“PREPARAT ŞEKLİNDE OLAN YEM KATKI MADDELERİ VE BU PREPARAT-

LARI İÇEREN PREMİKSLER İÇİN İLAVE ETİKETLEME VE BİLGİLENDİRME GEREK-
LİLİKLERİ

(1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kategorilere
ait yem katkı maddeleri ve bu yem katkı maddelerinden oluşan preparatlar;

a) Ambalaj veya kap üzerinde, teknolojik katkı maddesinin özel adı, tanımlayıcı kimlik
numarası ve ilgili onayda maksimum düzeyleri belirtilmişse preparat içindeki düzeyi,

b) Yazılı bir ortamda veya preparata eşlik edecek şekilde aşağıdaki bilgiler;
1) Preparatta bulunan bir teknolojik katkı maddesinin özel adı ve tanımlayıcı kimlik

numarası,
2) Preparatta ağırlıkça azalan sırada bulunan diğer madde ya da ürünlerin ismi.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kategorilere

ait katkı maddeleri ve bunlardan oluşan preparatları içeren premiksler;
a) Uygun olduğu durumda premiksin ambalajı ve kabında, ilgili onayında maksimum

seviyeleri belirlenmiş teknolojik katkı maddesi içeren preparat içerdiğinin belirtilmesi,
b) Alıcı veya kullanıcının talebi üzerine, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ve preparat

içinde bulunan teknolojik katkı maddelerinin özel adı, tanımlayıcı kimlik numarası ve düzeyine
ilişkin bilgiler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’üne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Teknolojik katkı maddeleri veya diğer maddeler ya da ürünleri içeren ve preparat

şeklinde oluşan katkı maddeleri sadece aktif maddenin fiziko kimyasal özelliklerinde değişiklik
yapabilir ve onay şartlarında belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir. Arzu edilen etki
ile ilgili olarak preparatın bileşenleri arasında fiziko kimyasal ve biyolojik uyumluluk sağlan-
malıdır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/7/2013 28711
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Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Eti-

keti Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yö-

netmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan

etiketi,”

“g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine

göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biri-

minin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,”

“h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil

peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,”

“n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan

diğer malzemeler hariç miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “bulunması” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “ve Türkçe yazılması” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin

depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “malın veya” iba-

resinden sonra gelmek üzere “ambalajının yahut kaplarının üzerine;” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden

önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal

veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki

otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen

mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki

fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haksız

Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen idari para cezaları Kurul

tarafından verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2014 29044

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/9/2018 30539

2- 27/7/2019 30844

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2020 31138

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2021 31386
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Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin

16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “yarısından bir fazlası ile”

ibaresi “en az beşte biri ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentle-

rinde yer alan “beş katı” ibareleri “yirmi katı” şeklinde, (b) bendinin dördüncü cümlesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, hizmet ihracatçıları birliklerinde yıllık aidat her yılbaşında tahakkuk eder ve Şubat

ayı sonuna kadar tahsil edilir.”

“Yıllık aidatlarını zamanında ödemeyen hizmet ihracatçılarının üyelikleri her yıl Aralık ayı so-

nunda askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk

ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan hak-

lardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki

aidat borcu tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 14/4/2011 27905

3- 11/10/2011 28081

4- 15/6/2012 28324

5- 12/3/2014 28939

6- 18/11/2014 29179

7- 30/12/2015 29578

8- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

9- 24/3/2018 30370

10- 15/4/2018 30392

11- 12/6/2020 31153

12- 11/9/2020 31241

13- 19/6/2021 31516
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Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

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

İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin

başlığı “Lisan, yüksek lisans ve doktora tazminatı” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinde yer alan  “5.000,” ibaresi “5.346,” şeklinde, (b) bendinde yer alan “3.300,” ibaresi

“3.529,” şeklinde, (c) bendinde yer alan “1.650,” ibaresi “1.765,” şeklinde, üçüncü fıkrasının

(a) bendinde yer alan “5000” ibaresi “5.346” şeklinde ve (b) bendinde yer alan “3.300” ibaresi

“3.529” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “26.500”

ibaresi “28.332” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/10/2011 28081

2- 3/4/2012 28253

3- 7/4/2012 28257

4- 15/6/2012 28324

5- 15/2/2013 28560

6- 27/11/2013 28834

7- 12/3/2014 28939

8- 18/11/2014 29179

9- 30/12/2015 29578

10- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

11- 7/7/2018 30471 (Mükerrer)

12- 6/8/2020 31205

13- 24/11/2021 31669
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görev

yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları
hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji

Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Baş-

kanı yürütür.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 18 Şubat 2022 – Sayı : 31754



Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ÜRÜN VE HİZMET

SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin

(TEİAŞ) ihtiyacı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle
beraber kendiliğinden semere veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetlerin sa-
tışı ile sahip olduğu araç gereçlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara ki-
ralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketince üretilen

mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere
veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetin satışı ile araç ve gereç kiralama iş-
lerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan lastik teker-

lekli, paletli her türlü taşıt ve iş makinesini,
b) Birim: TEİAŞ’a bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan müstakil birimleri,
c) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin götürülebilmesi için kullanılan her türlü

elektrikli veya elektriksiz cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,
ç) Hizmet: TEİAŞ içindeki birimler ile TEİAŞ dışındaki kamu kurum ve kuruluşları,

özel ve tüzel kişiler için yapılan montaj, demontaj, araştırma, müşavirlik, mühendislik, imalat,
işletme, bakım, mesleki eğitim ve benzeri işleri,

d) İmalat birimi: Genel anlamı ile imalat ve hizmet görevini yürüten işletme/bölge mü-
dürlüklerini,

e) Kiralama: TEİAŞ’a ait araç ve gereçlerin kısa süreli olarak bedeli mukabili talep sa-
hibinin hizmetine sunulmasını,

f) Kiracı: Kiralama işleminde bir bedel karşılığı kiralık malı alan tarafı,
g) Merkez teşkilatı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü

merkezinde yer alan birimleri,
ğ) Satış: TEİAŞ tarafından yapılan her türlü ürün ve hizmetin bedeli mukabili talep sa-

hibinin kullanımına sunulmasını veya verilmesini,
h) Talep sahibi: TEİAŞ dışında, bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulu-

nan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,
ı) Taşra teşkilatı: TEİAŞ merkez teşkilatı dışında kalan birimleri,
i) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
j) Ürün: TEİAŞ’ın ihtiyacı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için

üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren (zeytin, fındık, ceviz vb.) ve üretim sonucu
açığa çıkan ürünleri,

ifade eder.

18 Şubat 2022 – Sayı : 31754                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler

Alım veya kiralama talebi ve talebin karşılanması
MADDE 5 – (1) TEİAŞ’ın ihtiyacını karşılamak üzere üretilen ürün ve/veya hizmet-

lerin satışı ile TEİAŞ’ın sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması, TEİAŞ dışından talep
geldiği takdirde TEİAŞ faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.

(2) Taleplerin karşılanmasında aşağıda belirtilen öncelik sırası izlenir:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

cetvellerde yer alan kamu idareleri.
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri.
c) Belediyeler, il özel idareleri ve köyler.
ç) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili olan gerçek ve tüzel kişiler.
(3) TEİAŞ dışından gelen ürün ve hizmet ile araç-gereç kiralama talepleri, ilgili birim

tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
(4) Talebin karşılanması konusunda ilgili birim amiri Türkiye Elektrik İletim Anonim

Şirketi Yönetim Kurulunca tespit edilen ihale yetki limitleri kadar yetkilidir. Yetki limitleri açı-
sından işin bölünmemesi esastır.

(5) Talep; talep sahibi ile ilgili birim arasında, bu Yönetmelikte esasları belirtilen söz-
leşmenin imzalanmasından sonra karşılanır.

(6) Mutabık kalınan ürün ve/veya hizmetin satışı ile araç-gerecin kiralanmasında, bun-
lara ait tahmini keşif bedellerinin talep sahibi tarafından yatırılması esastır. Yatırılan bu bedel
avans niteliğindedir.

(7) Hizmet veren TEİAŞ personelinin ulaşım, konaklama ve beslenme giderleri talep
sahibi tarafından karşılanır.

(8) TEİAŞ’a ait birimlere ürün ve hizmet satışı ile kiralama işleri maliyet bedeli üze-
rinden yapılır.

Satış talebi
MADDE 6 – (1) İlgili birim, sorumluluk alanında yer alan satışa konu ürünlerin listesini

hazırlar ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca tespit ve değer takdir komisyonları mari-
fetiyle belirlenen satış bedeli üzerinden, yetki limitlerine göre satış oluru alınmak suretiyle
satış işlemlerini yürütmek üzere merkez teşkilatında satış işlemleriyle görevlendirilen daire
başkanlığına, taşra teşkilatında ise satın alma ve ticaret şefliklerine gönderir.

Tespit ve değer takdir komisyonlarının kuruluşu
MADDE 7 – (1) Komisyonların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Tespit ve değer takdir komisyonu merkez teşkilatında; ürünün ait olduğu daire baş-

kanlığı veya müstakil müdürlüklerce görevlendirilecek biri başkan olmak üzere üç, Mali İşler
ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir ve Ticaret Dairesi Başkanlığından bir olmak
üzere beş üyeden oluşur. Taşra teşkilatında ise; birim amirince görevlendirilecek biri komisyon
başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Üyeler aşağıdaki özellikleri taşır:

1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, ürünleri tanımaları ve nerelerde kullanıla-
bileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları
gerekir.

2) Görevlendirilecek üyelerden en az birinin mühendis olması zorunludur. Mühendis
personeli bulunmayan birimlerde diğer birimlerden bir mühendis görevlendirilir.

Tespit şekli
MADDE 8 – (1) Ürünün tespiti, tespit ve değer takdir komisyonlarınca Tespit ve Değer

Takdir Tutanağı ile yapılır.
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Değer takdir şekli
MADDE 9 – (1) Ürünün değer takdiri; ürünün cinsi, satış üstünlüğü, hali hazır durumu,

piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır. Piyasa rayicinin belirlenebilmesi için satışa
konu ürünün ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan proforma veya teklif alınır. Rayiç bedelin
belirlenmesinde firmalardan alınan teklifler dışında ürüne ilişkin varsa; resmî kurum ve kuru-
luşların fiyatları, odalardan elde edilecek fiyatlar ve idarece aynı ürüne ilişkin olarak geçmiş
dönemde yapılmış satış fiyatları da göz önünde bulundurulur.

Mücbir sebepler
MADDE 10 – (1) Mücbir sebepler TEİAŞ tarafından kabul edilebilir bir belgeye da-

yandırılmalıdır. İş yerini, satış işlemini veya hizmetin yapılacağı yeri etkileyen;
a) Doğal afet (yangın, su taşkını, deprem, sel, genel salgın hastalık, kasırga vb.),
b) Talep sahibinin çalışmasına, işte kullanacağı malzemeleri sağlamasına veya satış iş-

lemine engel olması kaydıyla harp, ambargo, kısmi veya genel seferberlik, sabotaj, salgın has-
talıklar,

c) Sorumluluğu talep sahibine ait olmayan yasal grevler,
ç) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve kararnamelerdeki değişik-

liklerden doğan imkansızlıklar,
d) İşte kullanılacak ürünlerin yüklü bulunduğu nakil aracının yanması, batması veya

kazaya uğraması,
mücbir sebeplerdir.
(2) Mücbir sebep halleri dışında alım talebi sahibinin, talebinden kısmen ya da tamamen

vazgeçmesi halinde, yatırılan avans gelir kaydedilir. Satışa katılarak sözleşme imzalayan yük-
lenicinin taahhüdünden vazgeçmesi halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilir.

Fiyatlandırma
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında satışı veya kiraya verilmesi işlemi yapı-

lacak ürünlerle ilgili satış ve kiraya verme temel birim fiyatları her yıl ocak ayı içinde ilgili bi-
rim personelinin katılımı ile oluşacak komisyon tarafından belirlenir. Gerektiğinde TEİAŞ ta-
rafından üretimi yapılan ürünlerin girdilerinde oluşacak artışlar nedeni ile bu ürünün temel bi-
rim fiyatı ilgili birimin teklifi ile güncellenir ve bir genelge ile duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün Satışı

Alım talebi üzerine ürün satışı
MADDE 12 – (1) Ürün satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıda belirtilen

usullerle yapılır:
a) Ürün satış bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, her yıl sonu itibarıyla bir

sonraki yıl uygulanacak satışa esas temel fiyatlar, malzeme, mühendislik, işçilik, araştırma,
geliştirme, amortisman, sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan toplam üretim maliyetine
genel giderler dahil edilmek suretiyle ürün satış bedeli bulunur. Bu bedel en az %25 kâr ilave
edilerek tespit edilir. Tespit edilen temel fiyatlar yıl içinde bu maddede yer verilen formül ve
esaslara göre eskale edilerek satış fiyatı bulunur ve satışta Ürün Satış Sözleşmesi tanzim ve
imza edilir. Ürünün teslimini takip eden yedi gün içinde fatura tanzim edilir.

b) Ürün satışında TEİAŞ dışından gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili birimler ta-
rafından fiyatı, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı düzenlenerek talep
sahibine gönderilir. TEİAŞ tarafından hazırlanan teklif, talep sahibi tarafından kabul edildiği
taktirde taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafları talep sahibine
ait olur.

c) Hazır ürünün satışında sözleşme imzalanmasına gerek olmadan yürürlükteki bedelin
tamamı alınarak satış işlemi yapılabilir.

1) Hazır Ürünün Satış Tarihindeki Satış Bedeli;
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S: Rayiç satış bedeli,
So: Onaylanmış en son baz bedeli,
D Io: Verilen ürün ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin

ilk ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-
100) genel sütunundaki endeks değeri,

D In: Ürün ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken ürünün sözleşmesinin yapıldığı
tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
(2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.
ç) İmalatı gereken ürünün satışında ürünün talep edildiği tarihteki satış bedelinin %30’u

avans olarak alınır, kalanı ise ürünün teslim edildiği tarihte tahsil edilir. Avans bedeli yatırıl-
masından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra imalata başlanır.

d) İmalat için sözleşme yapıldıktan sonra teslim tarihine kadar geçen süre içinde ürünün
baz fiyatında Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapıldığı takdirde teslim tarihi satış fiyatı
sözleşmenin yapıldığı tarihteki baz fiyat esas alınarak hesaplanır.

1) İmalatı gereken ürünün satış bedeli;
1.1) Sözleşme anında alınacak avans.
1.1.1) Sözleşme anında alınan avans miktarı. (Mevcut listedeki baz bedelden oluşturu-

lan satış bedeline göre)

SA: Avans Miktarı,
A: Avans Yüzdesi (%30),
S: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği yeniden oluşturulan satış bedeli.
1.1.2) Sözleşme anında alınan avans miktarı (Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği

yeniden oluşturulan baz bedelden oluşan satış bedeline göre)

SY: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği yeniden oluşturulan satış bedeli,
SYA: Avans Miktarı,
A: Avans yüzdesi,
1.2) İmalat sonrası ürünün tesliminde alınacak bedel;

ST: Ürünün tesliminde alınacak bedel,
SYT: Ürünün tesliminde alınacak bedel,
DIT: Ürünün tesliminin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-100) genel sütunundaki endeks değeri, eska-
lasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

Ürünün Satış Bedeli;

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 18 Şubat 2022 – Sayı : 31754



Satış talebi üzerine ürün satışı
MADDE 13 – (1) İlgili birimden gelen satış talebi üzerine ilgili satış birimi, satışı is-

tenen ürünlerden, mevzuatı gereği ilgili kurum ve kuruluşlara satış suretiyle devri zorunlu olan
ürünlerin mevzuatta belirtilen kurum ve kuruluşlara satış suretiyle devrini gerçekleştirir.

(2) Kamu kurum kuruluşlarına satış suretiyle devri zorunlu olmayan ürünlerin ise bu
Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara göre piyasaya satışı yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Satışı

Hizmet satışı
MADDE 14 – (1) Hizmet satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıda belir-

tilen usullerle yapılır:
a) Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, hizmet

satışına esas temel fiyat, personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin kira ve test bedelleri,
kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta masrafları ile sair mas-
raflar ve benzeri unsurlardan oluşan bedele genel giderler dahil edilmek suretiyle maliyet bedeli
bulunur. Bu bedel %25 kâr ilave edilerek tespit edilir.

1) Hizmetin satış tarihindeki hizmet satış bedeline etki eden bedellerin tespiti;

H: Rayiç hizmet bedeli,
Ho: Onaylanmış en son hizmet bedeli,
D Io: Verilen ürün ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin

ilk ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-
100) genel sütunundaki endeks değeri,

D In: Ürün ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken ürünün sözleşmesinin yapıldığı
tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
(2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.
2) Özel ihtisas gerektiren hizmetler için yukarıdaki kurallara bağlı kalınmaksızın fiyatlar

ilgili birimlerce tespit edilir.
b) Hizmet talebinin karşılanmasında, karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde yapılacak

olan hizmet keşif bedelinin tamamının, peşin olarak talep sahibi tarafından TEİAŞ banka he-
saplarına yatırılması esastır. Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel, talep sahibi tarafından yatı-
rılmadıkça ve talep sahibi ile ilgili birim arasında, bu Yönetmelikte esasları belirlenen sözleşme
imzalanmadıkça hizmete başlanmaz. Ancak mesai harici ve tatil gününe rastlayan acil hizmet-
lere ait tahmini veya gerçek bedel tatili takip eden ilk iş günü yatırılır. Hizmetin tamamlanma-
sını müteakip yedi gün içinde yapılacak hesaplama ile belirlenecek hizmet bedeli tutarında fa-
tura tanzim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Araç-Gerecin Kiraya Verilmesi

Araç-gerecin kiraya verilmesi
MADDE 15 – (1) Araç-gereçlerin çalışma ve tahsis birim fiyatları ile rayiç kira bedel-

leri aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir:
a) Kira bedelinin hesaplanmasında ilgili bakanlığın genel fiyat analizleri esas alınmıştır.

Kiraya verilecek araç-gereçlerden ilgili bakanlığın genel fiyat analizinde mevcut olanlar için,
çalışma saati birim fiyatı Fç, ilgili bakanlıkça yayınlanan birim fiyatlar cetvelinden alınır. Tahsis
günü birim fiyatı ise FT aşağıdaki formülle bulunur. Genel fiyat analizinde (ilgili bakanlığın
birim fiyatlar cetvelinde) bulunmayan araç, gereç ve iş makinelerinin çalışma saati temel birim
fiyatı Fç ile tahsis günü temel birim fiyatı FT ve her halde kiraya esas temel fiyatı KT aşağıdaki
formüllerle hesaplanarak bulunur.

18 Şubat 2022 – Sayı : 31754                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



1) Temel birim fiyatların hesaplanmasında;
1.1) Çalışma saati temel birim fiyatının hesaplanması;

Bu formülde;
Fç: Çalışma birim fiyatını (TL/saat),
FT: Tahsis birim fiyatını (TL/gün),
KT: Kiraya esas temel fiyatı (TL),
A: Araç-Gereç TL olarak değerini,
Si: Araç-Gereç kiralama süresindeki çalışma saatini,
N: Amortisman süresini (yıl),
n: Yıllık çalışma saatini,
GT: Tahsis edilen gün sayısını (24 saatten az tahsisleri 1 gün sayılır),
Ko: Kira bedelini,
ifade eder.
3) Araç-gereç TL olarak (A) değeri taşıt veya iş makinesinin öncelikli olarak imalatçı

firmasından, Devlet Malzeme Ofisi satış listesinden ve benzeri veya bulunamıyorsa eşdeğer
bedeli öğrenilerek kiraya verilen birimce tespit edilip formülde dikkate alınır. Özel cihaz ve
gerecin yıllık çalışma saati özelliğine göre bulunur. Yıl içindeki uygulamalarda Yönetmeliğin
ilgili maddeleri doğrultusunda eskalasyon formülü kullanılır. İlgili birimler, kiraya esas temel
fiyatları belirler. Bu temel fiyatlara genel giderleri dahil etmek suretiyle TEİAŞ’ın dışındaki
birimlere en az %25 kâr ilave edilerek uygulanır.

4) Kira tarihindeki kira bedelinin tespiti;

K: Rayiç kira bedeli,
Ko: Onaylanmış en son kira bedeli,
D Io: Verilen ürün ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin

ilk ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003-
100) genel sütunundaki endeks değeri,

D In: Ürün ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken ürünün sözleşmesinin yapıldığı
tarihte geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
(2003-100) genel sütunundaki endeks değeri,

eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.
Araç-gereçlerin kiralanması
MADDE 16 – (1) Araç-gereçlerin kiraya verilmesinde, teslim eden ile teslim alan ara-

sında TEİAŞ birimleri için tutanak diğer talep sahipleri için ise kira sözleşmesi düzenlenir.
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(2) Birinci fıkrada yazılı tutanak ve sözleşmede, araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa
TEİAŞ tarafından saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka
numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu,
lastikler, akü, takım ve avadanlıklar ve benzeri belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim edilme ve
teslim alınma yeri sözleşmesinde belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim alınan yerden nakli ve
teslim edilecek yere getirilmesi ile ilgili tüm masraflar talep sahibine aittir.

(3) Araç-gereçlerin nakliyesinde veya işletilmesi sırasında meydana gelen herhangi bir
hasar veya arıza durumunda talep sahibi tarafından hiçbir teknik müdahale yapılamaz ve derhâl
kiralayan TEİAŞ’ın ilgili birimi haberdar edilir.

(4) Kiraya verilen araç-gereçlerin bedelinin 1,25 katı nakit veya kiralama süresinin
bitim tarihinden itibaren 90 gün süreli kesin teminat mektubu kiracıdan alınır.

(5) TEİAŞ kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisini haizdir.
Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise, kiracı ikaz edilir.
İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler TEİAŞ ta-
rafından geri alınır ve yatırılmış olan bedeller geri ödenmez, irat kaydedilir.

Kira bedellerinin hesaplanması
MADDE 17 – (1) Kira süresi; araç-gerecin ait olduğu iş yerinden ayrıldığı saatten baş-

lamak üzere işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine döndüğü ana kadar geçen sürenin gün ve
saat hesabıyla toplamıdır.

(2) Tahsis bedeli; araç-gerecin ait olduğu iş yerinden ayrıldığı günden başlamak üzere
işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine döndüğü ana kadar geçen süredeki gün sayısının tahsis
birim fiyatı ile çarpımından hasıl olan bedeldir.

(3) Çalışma bedeli; Araç kira süresi içerisindeki fiili çalışma süresindeki saat sayısının
çalışma birim fiyatı ile çarpımından hasıl olan bedeldir.

(4) Kira bedeli; tahsis bedeli ile çalışma bedelinin toplamıdır.
(5) Kira bedeli (varsa zarar ziyan ve sigorta bedeli dahil) belirlendikten sonra yedi gün

içinde fatura tanzim edilir.
Kiraya verilen araç-gerecin kontrolü
MADDE 18 – (1) Talep sahibine kiraya verilen araç; operatörü veya sürücüsü ile bir-

likte kiralanır, gereçlerin kullanıcısı ile verilip verilmemesi TEİAŞ tarafından belirlenir. Kira-
lanmış bulunan araç-gereçlerin TEİAŞ usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve
onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç-gereç kontrolüne yetkili
olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde üst makama haber vermek suretiyle, aracı
veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilir.

(2) TEİAŞ, aynı iş yerinde birden fazla araç-gerecin kiraya verilmesi halinde gerekirse
kullanıcılar dışında bir nezaretçi de bulundurabilir.

(3) Kiraya verilen araç-gereçlerin kullanıcıların, yardımcıların veya kontrol nezaretçi-
lerin tahakkuk eden ücretleri ve harcırahları kiracıya aittir. Bu giderler kira bedeline dahil de-
ğildir. Bu görevlilerin kiracı nezdinde bulundukları süredeki bütün sosyal haklarından TEİAŞ
sorumludur. Araç-gereçlerin her türlü işletim gideri ile kullanıcısı tarafından neden olunan her
türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

Zarar ve yıpranma
MADDE 19 – (1) Kiracıya teslim edilen araç ve gereçlerin normal işletmeden doğacak

yıpranma veya aşınması sebebiyle gereken tamirat giderleri TEİAŞ’a anormal işletme ve her
türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların
giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere
verilebilecek her türlü zarar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya aittir.

(2) Kiraya verilen gereçler için ise; herhangi bir nedenle meydana gelecek hasar ve arı-
zanın giderilmesi için yapılacak masraflar ile genel giderler kiracıya aittir. Ancak arızanın tamiri
mümkün değilse alınan teminat TEİAŞ’a gelir kaydedilerek gereç kiracıya bırakılır.
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(3) Araç ve gereçlerin geriye alınışında normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşın-
malar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir nedenle oluşan hasar ve
zarar tespit edilir ve kiracı bunu kendi imkanları ile gideremezse, araç-gereç TEİAŞ tarafından
tamir ettirilir. Bu amaçla TEİAŞ tarafından yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından öde-
nir.

Kiraya verilme süresi
MADDE 20 – (1) Araç-gereçler TEİAŞ birimlerince uygun görülen süre için kiraya

verilebilirler. Ancak transformatörler altı aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu sürelerden
daha az sürelerde kiralanması halinde, altı aylık kira bedeli peşin olarak tahsil edilir. Altı aydan
uzun süreyle kiralanmalarda, kira bedeli yine altışar aylık süreler için peşin olarak tahsil edilir.
Ancak ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde, kira
bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.

(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay
önceden haber verilmek suretiyle TEİAŞ tarafından geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan
kira süreleri için alınmış olan bedel geri verilir.

Araç ve gerecin teslim alınması
MADDE 21 – (1) Kiraya verilen araç-gereçler kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte

TEİAŞ tarafından teslim alınmakla sözleşme son bulur. Ancak acil ihtiyaç sebebiyle araç ve
gereçler sözleşme bitim süresinden önce geri alınabilir. Bu taktirde kira sözleşmesi geri alınma
yer ve saatinde son bulur. Kiracı, geri alma nedeniyle doğan zararların tazmini talebinde bulu-
namaz.

Sigorta
MADDE 22 – (1) TEİAŞ iş yeri dışında hizmet satışı veya kiralama söz konusu ise

işin gereği karşılaşılabilecek her türlü riske karşı sigortaları (all risk sigortası, personel sigortası,
nakliye sigortası ve benzeri) hizmeti alan kurum, kuruluş veya gerçek ve tüzel kişilere yaptır-
makla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde, hizmeti alan kurum, kuruluş veya özel ve tüzel
kişilerden masrafları alınmak kaydı ile sigortaları TEİAŞ yaptırır.

(2) Personeli ile kiralanan araç veya gerecin lehtarı TEİAŞ olmak üzere, rayiç bedeli
üzerinden sigortalanması ve masrafları kiracıya aittir.

ALTINCI BÖLÜM
Satış Esasları

Satış müsaadesi alınması ve uygulama esasları
MADDE 23 – (1) İlgili birimlerin, satış işlemlerine başlamadan önce yetki limitine ba-

kılmaksızın; satışa konu ürüne ilişkin bilgiler, rayiç bedeli, satışın dayanağı, satış usulü vb. hu-
susları belirtmek suretiyle Genel Müdürlük makamından Satış Ön Oluru almaları zorunludur.
Satış Ön Oluru; satışın yapılacağı birim amirinin imzası, satılacak ürünle ilgili Daire Başkanı,
Ticaret Dairesi Başkanı ve satılacak ürünle ilgili Genel Müdür Yardımcısının koordinasyon pa-
rafı, Ticaret Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşle
arz etmesi ve Genel Müdürlük makamının onayı ile tamamlanır. Satış işleminin yetki limitini
aşması halinde Satış Ön Olurunda yetki devri talebi de yapılır. Satışa konu ürünlerden TEİAŞ
merkez teşkilatında bulunanların satışı, Ticaret Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında bulu-
nanların satışı ise yetki limitleri dahilinde ilgili işletme müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin
satın alma birimlerince gerçekleştirilir.

(2) İlgili birimler, söz konusu ürünler için yetki limitleri dahilinde ilgili mevzuatına uy-
gun olarak satış işlemini gerçekleştirir. Teslim ve tesellümün sonuçlanmasından sonra azami
yedi gün içerisinde satışı yapan ilgili birim tarafından fatura kesilir. Bilgi ve belgeler ile kesilen
fatura suretleri istatistiki bilgi bakımından ilgili başkanlıklara gönderilir.

Satışın duyurulması
MADDE 24 – (1) İlgili birim, yetki limitlerine göre verilecek onaya müteakip satışına

karar verilen ürün satışını yerel gazete ile TEİAŞ kurumsal internet sitesinde; tahmini bedelin
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çok düşük olması ve ilan bedelinin de bu bedeli aşması durumunda ise TEİAŞ kurumsal internet
sitesinde ve belediye hoparlöründen ilan edilmek suretiyle duyurur.

Satış komisyonunun kuruluşu
MADDE 25 – (1) Bulunduğu yere göre satış komisyonları aşağıdaki şekilde kurulur:
a) TEİAŞ merkez teşkilatı birimlerinde satış komisyonu; Ticaret Dairesi Başkanlığından

biri komisyon başkanı olmak üzere iki, ilgili birimden iki ve Mali İşler ve Finans Yönetimi
Dairesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam beş üyeden yetki limitine göre Ticaret Dai-
resi Başkanlığı veya Genel Müdürlük makam onayı ile oluşur.

b) Taşra teşkilatı birimlerinde satış komisyonu; bölge/işletme müdür yardımcısı baş-
kanlığında muhasebe biriminden ve satın alma biriminden birer, ihale yetkilisinin belirleyeceği
iki üye olmak üzere toplam beş üyeden ilgili işletme müdürü veya bölge müdürünün onayı ile
oluşur.

Komisyon üyelerinin görev ve yetkileri
MADDE 26 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Satışı yapılacak ürünleri yerinde görüp incelemek.
b) Yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını incelemek.
c) Seçilen satış şekline göre prosedürünü uygulamak.
ç) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp de-

ğerlendirmek.
d) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış

işleminin iptalini onay merciine teklif etmek.
e) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde komisyon kararı alarak ihale yetkilisinin

onayına sunmak.
(2) Satış komisyonu, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satılmasına karar verilmiş

bulunan ürünler için üçüncü kişiler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların takdiri kıymet be-
deline uygun olup olmadığına karar verir.

Satış şekilleri
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünün satış şekilleri aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Açık satış usulü;
1) Açık satış usulü tüm isteklilerin teklif verebildiği bir usuldür. Bu usul ile yapılan

satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın
sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde açık artırmaya gidilir.

2) Açık artırma; satış konusu ürünler için verilen fiyat teklifinin, belirlenen tahmini
satış bedelinin altında kalması halinde yapılacak fiyat artırma turları sonucu en uygun teklifte
bulunana yapılan satıştır.

3) Açık artırmada; tekliflerin üç ya da fazla olması halinde bu usul ile yapılan satışta
idarece uygun görülecek bir tarih ve saatte kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan fiyatı
en yüksek üç firmaya duyuru yapılarak çağrılır ve en yüksek fiyat üzerinden en az üç tur açık
artırma yapılır. Komisyon, açık artırma turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi
alır ve satışı sonuçlandırır. Açık artırma yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı im-
zalayarak mahalli terk eder.

4) Verilen tekliflerin tahmini satış bedelinin altında kalması nedeniyle iptal edilip satışın
ikinci kez yapılması durumunda, tekliflerin üç olmasına bakılmaksızın yukarıda belirlenen
yöntemle firmalar çağrılarak açık artırma işlemi gerçekleştirilir.

5) Açık artırmalarda, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler
arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, artırmanın doğ-
ruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler
komisyon kararı ile açık artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit
edilir.
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b) Çağrı yoluyla satış usulü;
1) İlgili mevzuat hükümlerine göre satışa konu ürünleri satın alma hususunda sicil, izin

veya ruhsat sahibi alıcıların belirlenebildiği hallerde, satış birimlerince bu firmalardan teklif
istemek suretiyle gerçekleştirilebilir. Teklif istenecek istekli sayısının en az üç olması ve tek-
liflerin kapalı zarfla alınması esastır.

2) Çağrı yoluyla satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan
kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca be-
lirlenmesi halinde birinci fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca açık artırmaya gidilir.

c) Doğrudan satış usulü;
1) Tahmini satış bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları haricinde bulunan idareler için be-
lirlenen miktara kadar olan satışlar, doğrudan satış suretiyle yapılabilir.

2) Doğrudan satış usulü ile yapılacak satışlarda teklif alınması belli bir şekle bağlı ol-
mayıp, satış komisyonunca satışın nitelik ve gereğine göre birden fazla teklif sahibinden yazılı
teklif almak ve geçici teminat alınması şartı ile satışa başlanabilir.

3) Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif sahibi ile birden
fazla pazarlık görüşmesi yapılabileceği gibi satışın herhangi bir aşamasında pazarlık görüşme-
lerinin müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir.

4) Pazarlık görüşmelerinde ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel
teşkil etmemek, satış ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pa-
zarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni
esaslar belirlenebilir.

5) Görüşmeler satış komisyonu tarafından tutanağa geçirilerek komisyon üyeleri ve
teklif sahiplerince imzalanır.

6) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ile satış kararı ve-
rilen isteklinin neden tercih edildiği doğrudan satış kararında açıklanır.

7) Doğrudan satış usulünde satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca be-
lirlenmesi halinde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artır-
maya gidilir.

ç) Orman ürünlerinin satışına ilişkin usuller;
1) Açık artırma yöntemiyle pazarlık usulü: Enerji iletim hattı güzergahında yer alan or-

man alanlarının TEİAŞ tarafından dikili ağaç olarak alımından sonra, bu alanlarda yer alan or-
man ürünlerinin satışında temel usuldür. Bu usule göre yapılacak satışlarda ilan yapılması zo-
runlu değildir. Ancak bu usule göre yapılacak satışlara en az üç istekli davet edilerek teklif ver-
meye yetkili olduğunu gösteren belgeler, teklif tutarının %6’sı oranında teminat ve fiyat tek-
liflerini birlikte vermeleri istenir. En az üç istekli davet edilmesine rağmen üçten az teklif temin
edilmesi halinde de satış sonuçlandırılabilir.

2) Kesim karşılığı bedelsiz devir usulü: Açık artırma yöntemiyle pazarlık usulüne göre
yapılan satışta geçerli teklif alınamaması veya satış yapılan isteklinin işi yapmaması ve/veya
yarıda bırakması hallerinde enerji iletim hattı güzergahında yer alan orman ürünlerinin satışı,
ivedilikle kesim ve tahliye işlemleri karşılığında toplanan orman ürünlerinin bedelsiz olarak
piyasada faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
ile idare tarafından belirlenen tutarda teminat vermesi kaydıyla yaptırılır. Bu usulde en kısa
sürede kesim ve tahliye işlemlerini gerçekleştirecek istekliye satış yapılır. Mücbir sebep halleri
dışında kesim ve tahliye işlemini teklif ettiği sürede bitirmeyen yüklenicinin teminatı gelir kay-
dedilir.

3) TEİAŞ tarafından satış usulü: Satışın (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan usul-
lerle gerçekleştirilememesi durumunda enerji iletim hattı güzergahında yer alan orman ürünleri
TEİAŞ tarafından ivedilikle bedeli mukabili kestirilerek alan tesise hazır hale getirilir. Bu usule
göre elde edilen orman ürünlerinin satışı (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan usullerden biriyle
yapılır.
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Satış limitleri
MADDE 28 – (1) Satış yetki limitleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen alım yetki

limiti kadar olup söz konusu limitlerin aşılması halinde, Genel Müdürlük makamından yetki
devri hususunda olur alınır.

Geçici ve kesin teminat miktarının tespiti ve alınması
MADDE 29 – (1) Satışı yapılacak ürünler için teklif edilen bedelin %3’ü kadar geçici

teminat, teklif bedelinin %6’sı kadar kesin teminat alınır. Bu geçici ve kesin teminat oranları
satış dokümanlarında belirtilir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri,
belediyeler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen teşebbüs,
teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeleri ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait
kuruluşlardan teminat istenmez.

(3) Açık artırma yapılmayacak hallerde fiyat tekliflerine göre, açık artırma yapılacak
hallerde ise açık artırma sonucuna göre ekonomik açıdan en avantajlı üç teklif sahibinin geçici
teminatları opsiyon süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir.

(4) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi satışın
yapıldığı birim tarafından sağlanır.

(5) Kesin teminat satış şartnamesine konu olan satışın uygun bir şekilde sonuçlanmasını
müteakip iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 30 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve bankacılık yetkisini haiz özel finans kurumları tarafından verilen ve

özellikleri idari şartnamede belirtilen teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen
kefalet senetleri.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu se-
netler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Teminat mektupları ve kefalet senetleri dışındaki nakit para şeklindeki teminatlar
satış komisyonlarınca teslim alınamaz. Bu tür teminatlar satış dokümanında belirtilen banka
hesabına yatırılarak dekont teklif zarfı içinde idareye sunulur.

Bedel tahsili
MADDE 31 – (1) Satışa konu ürünlerin bedeli teslimattan önce satışı yapan birim ta-

rafından peşin olarak alınır. Satışı üzerinde kalan firma ve kişi herhangi bir nedenle satış be-
delinin bir kısmını ödememesi halinde kalan miktara o anda yürürlükte olan günlük ticaret iş-
lerinde kanuni temerrüt faiz oranı uygulanır.

(2) Satışı üzerinde kalan isteklinin satışa konu ürünü kısmen veya tamamen sözleşmede
belirtilen süre içinde teslim almaması durumunda; ihtarname çekilmek suretiyle sözleşmede
belirtilen süre kadar gecikme cezası uygulanır, bu sürenin sonunda da ürünün teslim alınmaması
halinde ödenen ürün bedeli iade edilmeden önce kesin teminatı irat kaydedilir ve satış dosyası
kapatılır.

(3) Ürünleri satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların sözleşmeyi süresi içinde
imzalaması, bedelini peşin yatırması ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin teminat
alınmaz.

Satış kararının onaylanması
MADDE 32 – (1) Satış komisyonunca verilmiş satış kararlarına ekonomik açıdan en

avantajlı üç istekli için Kamu İhale Kurumundan alınacak Yasaklılık Teyit Belgesi eklenerek
ihale yetkilisinin onayına sunulur. Satış kararı yetki limitleri dahilinde ihale yetkilisinin onayı
ile kesinleşir.
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Satış kararının uygulanması

MADDE 33 – (1) Kesinleşen kararların uygulanması ve sonuçlandırılması satışı yapan

birim tarafından yapılır.

(2) Satışı yapan birimler, satışına karar verilen ürünlere ait teslim-tesellüm işlemlerinin

tamamlanmasını müteakip fiili teslimat sonuçlarını, bilgi ve belgeleri ile birlikte ilgili birimlere

gönderir.

Satışa katılamayacak olanlar

MADDE 34 – (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar, doğrudan veya

dolaylı veya alt yüklenici olarak, asaleten veya vekaleten hiçbir şekilde satışa katılamazlar.

(2) Bu yasaklara rağmen satışa katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak geçici

teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun değerlendirme aşamasında tespit edilememesi nede-

niyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmış ve/veya hiçbir ürün teslimatı yapılmamışsa te-

minatı gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 35 – (1) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davra-

nışlarda bulunmak yasaktır.

(2) Birinci fıkrada belirlenen fiilleri işleyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak

teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca işlenen fiilin suç oluşturması halinde ilgili Cumhuriyet Baş-

savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Piyasaya satışı yapılamayan ürünler

MADDE 36 – (1) İlgili mevzuatı gereği piyasaya satışı yapılamayan ürünler hakkında

ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili her seviyedeki uygula-

yıcı ve yöneticiler bu Yönetmelik esaslarının aynen uygulanmasından sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 12/5/2004 tarihli ve 25460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç

Kira Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tip satış dokümanının hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından dolayı yeniden

düzenlenmesi gereken Tip Şartnameler ve Tip Sözleşmeler ile standart formlar bu Yönetmeliğin

yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde TEİAŞ tarafından hazırlanır ve TEİAŞ’ın ku-

rumsal internet sitesinde yayımlanır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut Tip Şartname

ve Tip Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM

ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli

personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar-

namenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve söz-

leşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amir-

leri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Taşımacılık Anonim Şirketi  Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mi-
marlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık
Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,
genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.
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Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar
MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve

kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yarar-
lanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çı-
karılan yapılar için, 2022 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiş-
tirilmeksizin 2022 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi ha-
linde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplana-
caktır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale

Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin

(4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru

olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri

dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dö-

nemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2022 tarihinden

itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
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olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013

tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak

Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin

birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (3,321) ile

çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje

ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2022 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri
MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı,

Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan
müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuru-
luşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları
MADDE 2 – (1) 1/1/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme bel-

geleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2023 tarihine kadar uygulanacaktır.
b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini

muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 115.690,151 ile çar-
pılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik kar-
neleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 96.194,219 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebil-
mesi için 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uy-
gulanacaktır:

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ 

(YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/7)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/8)

MADDE 1 – 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında

Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı:

2022/7)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik vatandaşlar ile yurt dışında

yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu,  yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve  nitelikleri

Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları kar-

şılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının

Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)

hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı:

(d) bendinde tanımlanan kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri Türkiye

dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen şirketlerin yurt dışından transfer et-

tikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cin-

sinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca

belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) YUVAM hesabı açtırabileceklerin döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım

fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk li-

rasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.”

“(4) Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını be-

lirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1858 

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

 

 1844 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 18 Şubat 2022 – Sayı : 31754 

 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1845 
 

—— • —— 
 

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1902 
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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 

 1894 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1919 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1918 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DEVLET MALZEME OFİSİ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE 617 ADET  

TEK KİŞİLİK YAYLI YATAK (85x195) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ihtiyacı “617 Adet 

(85X195) Tek Kişilik Yaylı Yatak” Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130,00.-TL) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, 

dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının 

aynen kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 01.03.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 

bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 

postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 13.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

9- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    2062/1-1 
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MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME VE DİKİŞLİ BORU ALIMI İHALE 
EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası  : 2022/140268 
1-İdarenin  
a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası  : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2-İhale konusu malların  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme ve Dikişli Boru Alımı  

1- Çelik Çekme Boru  Ø57x4,5x6300 mm TS EN 10216-2St 35-8 IIII (TC2)  1.890 Mt 
2- Çelik Çekme Boru  Ø33,7x3,6x6000 mm TS EN 10216-2St 35-8 I (TC1)     540 Mt 
3- Çelik Çekme Boru  Ø133x10x6000 mm TS EN 10216-2St 44 I (TC1)     180 Mt 
4- Çelik Çekme Boru  Ø470x16x10300 mm TS EN 10297-1St 52 I (TC1) E 355    30,9 Mt 
5- Çelik Çekme Boru  Ø470x16x8300 mm TS EN 10297-1St 52 I (TC1) E 355    24,9 Mt 
6- Çelik Çekme Boru  Ø42,4x3,6x6000 mm TS EN 10216-2St 35-8 IIII (TC2)  1.800 Mt 
7- Çelik Çekme Boru  Ø38x3,6x6000 mm TS EN 10216 (TC1) 15 Mo3     564 Mt 
8- Çelik Çekme Boru  Ø95x5x6100 mm TS EN 10216-2St 35-8 I (TC1)     305 Mt 
9- Çelik Çekme Boru  Ø95x3,6x6100 mm TS EN 10216-2St 35-8 I (TC1)     305 Mt 
10- Çelik Çekme Boru  Ø60,3x3,6x7000 mm TS EN 10216-2St 35-8 I (TC1)  5.502 Mt 
11- Çelik Çekme Boru  Ø219x10x6700 mm TS EN 10216-2St 35-8 I (TC1)     201 Mt. 
12- Çelik Çekme Boru  Ø168,3x6,3x6100 mm TS EN 10216-2St 35-8 I (TC1)    48,8 Mt 
13- Çelik Çekme Boru  Ø346x9x9000 mm TS EN 10216-2St 44 (TC1)       72 Mt 

b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 02.03.2022 Çarşamba günü saat 1400  
4)-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 250,00 (Y.İkiyüzellitürklirası) 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 sayı 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.  

 2069/1-1 
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PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2022/138281 

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 : Paslanmaz Sac Levha Alımı 

1-Paslanmaz Sac Levha 1,5x1500x3000 mm.SAE 304  24.062 Kg. 

2-Paslanmaz Sac Levha 2x1500x6000 mm.SAE 304    8.928 Kg. 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

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

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 01.03.2022 Salı günü saat 14.00 

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

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzellitürklirası) 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. 

    2056/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 01/03/2022 Salı günü saat 14:00’ te 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat 
bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ 

S. 
No 

Ada Parsel 
İmar 

Durumu 

Ana 
Taşınmaz 

m² 

Pay/ 
Payda 

Hisse 
Oranı 

m² Birim 
Fiyatı TL 

Muhammen 
Bedel TL 

% 3 Geçici 
Teminat 

TL 

1 7238 7 

Ticaret 
E=1,00 

Yençok= 
9.50 

5.279,98 1/1 Tam 1.250,00 6.599.975,00 198.000,00 

SATIŞ ŞARTI * Taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir. 
ŞARTNAME BEDELİ 1.000,00-TL’dir 

İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 
olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak 
Şube Müdürlüğüne 01/03/2022 Salı günü ihale saatine kadar teslim edilmesi zorunludur. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve kimlik fotokopisi. 
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek. 
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza 

beyannamesi 
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi. 

6- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek 
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 

7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

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

9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 
12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet 

yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti 
14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 
15- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 2024/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda 
Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 02.03.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve 
sırayla devam edecektir. 

İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz kapalı teklif usulüyle diğer taşınmaz ise açık teklif 
usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL 
olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Sıra Adres / Mevkii / Ada / Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) 
Taşınmazın Cinsi 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
Bedeli (%3) 

1 
Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sok. 

Talas/Kayseri 
Ada/Parsel: 814/10 

1.142,22 
Konut Parseli 6.500.000 195.000 Yükseklik 

34,00 m. 

İhaleye katılacak isteklilerin; 
A-) GERÇEK KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge, 
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.) 
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 
B-) TÜZEL KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi, 
2-) Varsa vergi levhası 
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek 
ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi 
C-) ORTAK HÜKÜMLER 
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili 

temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, 
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası 

nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz 
veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat 
tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat 
olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.) 

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi, 
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. 
7-) Dosya alındı makbuzu 
D-) ÖDEME ŞEKLİ 
1- Ödeme 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 6 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü 

yapılacaktır. 
2- İhaledeki taşınmaz satışlarında ihaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda %3 

tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altına düşemez. 
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve 

Proje Müdürlüğü’nden taşınmaz hakkında bilgi alabilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat 

önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

    1981/1-1 
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ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZIN ÜZERİNDE “BİTİŞİK NİZAM 4 KAT KONUT  
ALANI” PROJELENDİRİLMESİ VE ÜRETİLEN PROJEYE UYGUN OLARAK  

İNŞAATININ YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 - İHALE KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 

ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde mevcut imar 
durumuna ve mevcut avan projesine uygun olarak “Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı” nın 
projelendirilmesi ve üretilen projeye uygun olarak inşaatının aşağıdaki şartlar dahilinde yapılması 
işidir. 

MADDE 2 - TANIMLAR: 
BELEDİYE : Süleymanpaşa Belediyesi 
YÜKLENİCİ : Üzerinde işin ihalesi kalan istekli 
MADDE 3 - İHALENİN USULÜ: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 

2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde mevcut imar 
durumuna ve mevcut avan projesine uygun olarak “Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı” 
projelendirilmesi ve üretilen projeye uygun olarak inşaatının yapımı, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’ nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

MADDE 4 - İHALE KONUSU İŞİN TAHMİNİ BEDELİ: 
İşin tahmini bedeli 8.907.621,10 TL (sekiz milyon dokuz yüz yedi bin altı yüz yirmi bir 

lira on kuruş)’ dir. (Bedel, 2021 yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti Üzerinden 2022 yılı İnşaat Maliyet 
Endeksi ve Değişim Oranına göre hesaplanmıştır.) 

MADDE 5 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 

2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde; şartname 
ekindeki avan projesine göre aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir. Avan projesine göre 
A Blok 1 inci bodrum katta ve B Blok zemin katta bulunan 10 numaralı işyeri ve ayrıca A Blok 2 nci 
bodrum katta kalan eklentisi İdarede mutlaka kalacak alandır. Bu alanın tamamı mahal listesinde 
B Blok ile ilişkilendirilmiştir. 

Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin İyileştirme Projesi: 
Yapıya ilişkin projeler, sondajlı zemin etüt raporu sonucunda hazırlanacak ve geoteknik 

raporunda belirtilen parametrelere uygun olarak gerekirse “Zemin İyileştirme Projesi” 
yapılacaktır. Zemin iyileştirme çalışmaları için yükleniciye ilave bedel ödenmeyecektir. 

Uygulama Projeleri: 
1. Zemin etüt raporu ve geoteknik etüt raporuna uygun olarak gerektiği takdirde zemin 

iyileştirme projesi yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur. 
2. Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda 

görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar 
ve idarece gerek görülen diğer detaylar, kat tavan planlarını, çatı planlarını, malzeme teknik 
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

3. Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor, 
hesaplar, iskele projesi, malzeme teknik şartnamelerini içerir. 

4. Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporları içeren, 
asansör projeleri ve hesapları, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

5. Elektrik projelerinde gerekli olması durumunda TREDAŞ, TELEKOM, vb. gerekli 
kurumlardan gerekli onaylar yaptırılacaktır. 

6. Mekanik projeler: Sıhhi tesisat, havalandırma, soğutma, yangın, ısı yalıtım projeleri ve 
ısı kaybı hesapları, ısıtma tesisatı ve hesapları, doğalgaz projeleri (ısıtma ve mutfak kullanımı) ile 
her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal 
listelerini içerir. 

7. Altyapı Projesi: Çevre drenaj, atık su, yağmur suyu projelerini, malzeme teknik 
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 
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8. Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşleri. (Verilen görsellere uygun 
hazırlanacaktır.) 

9. Tüm projeler idare tarafından onaylandıktan ve ruhsat alındıktan sonra inşaata 
başlanabilir. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 
mevcut Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak 
ve ruhsata esas 5 (beş) takım olarak hazırlanacaktır. 

10. İlgili süreler; 
a) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 45 (kırk beş) gün içinde ruhsat 

alınacaktır. 
b) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 
c) İhale konusu “4 Kat Konut Alanı” nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren 

maksimum 15 (On beş) ay’ dır. 
d) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 
MADDE 6 - İHALENİN YERİ VE ZAMANI: 
İhale 01.03.2022 Salı günü saat 15:00’ da Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez 

Caddesi No: 10 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi toplantı 
salonunda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir. 

MADDE 7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 01.03.2022 tarihine tesadüf eden Salı 

günü saat 14:00’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No: 10 Süleymanpaşa/ 
TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki 
gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir 
ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Teklif kapsamında yerli istekliler tarafından sunulan yabancı dilde düzenlenen belgelerin 
tercümeleri bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki gibi yapılır; 

Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/ veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde 
düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’ deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve 
noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tasdik işleminden muaftır. Gerek duyulması halinde ve ihale komisyonunun uygun görmesi 
durumunda ihalede tercüman bulundurulabilecektir. 

Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/ veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

A) Gerçek Kişilerden: 
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
2. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, 
3. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile 

belgelendirilecektir.) 
4. Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminat ve 5.000,00 (beş bin) TL ihale dosya 

bedeli vermesi, 
5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, 
6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı, 
7. İlgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ile Ticaret Sicil 

Gazetesine kayıt bilgisini gösterir belge, 
8. Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, 
9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
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10. İstekliler; ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan alınmış, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge, bağlı 
bulunduğu vergi dairesinden alınmış, vergi borcunun olmadığına dair belge ile Süleymanpaşa 
Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, Süleymanpaşa Belediyesine 
herhangi bir borcunun olmadığına dair belgenin asıllarını sunmak zorundadır, 

11. Yeterli karne grubunda olduğunu gösterir belge. 
B) Tüzel Kişilerden (Şirket): 
1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge, (2022 yılı için tasdikli) 
2. Tüzel kişiliğin, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge, 

3. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge (İstekli tarafından bir dilekçe ile 
belgelendirilecektir.) ve telefon numarası bildirmesi, 

4. Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 5.000,00 (beş bin) TL ihale dosya bedeli 
vermesi, 

5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, 
6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı, 
7. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti, 
8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya 
idarece onaylanmış suretleri. (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğunca veya Dış İşleri Bakanlığınca 
onaylanmış olması gerekmektedir.) 

9. İstekliler; ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan alınmış, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge, bağlı 
bulunduğu vergi dairesinden alınmış, vergi borcunun olmadığına dair belge ile Süleymanpaşa 
Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, Süleymanpaşa Belediyesine 
herhangi bir borcunun olmadığına dair belgenin asıllarını sunmak zorundadır, 

10. Yeterli karne grubunda olduğunu gösterir belge. 
C. Ortak Girişim: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi. 
MADDE 8 - İŞ ORTAKLIĞI: 
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye 

katılabilir. Ancak ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
1. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere 

ortaklık yapar. 
2. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı 

Beyannamesini vermek zorundadır. 
3. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı 
Beyannamesinde gösterilir. 

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu 
sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 

    1467/1-1 
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PRİNÇ, BAKIR VE KROM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Prinç, Bakır ve Krom Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin 

(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a)Adı :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b)Adresi :Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:267090 Zonguldak 

c)Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 75 -0372 259 19 00 

ç)İhale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın 

Alınabileceği Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK 

2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Caddesi) 

68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer 

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/Hizmetin  

a)Dosya No : 2215010 

b)IKN : 2022/122090 

c)Niteliği, Türü, Miktarı : Prinç, Bakır ve Krom Malzeme 

ç)Teslim Yeri : Malzemelerin teslim yeri TTK Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması 

firmaya ait olacaktır. 

d)İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. gün. 

e)Teslim Süresi 
: Teslim süresi 15 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri 

ayrıca değerlendirilecektir. 

3-İhalenin  

a)YapılacağıYer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b)Tarih ve saati : 15.03.2022 Salı Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

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

belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem 

Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait 

mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test 

raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. 

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

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: 

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 

 1945/1-1 
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PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/120806 
1) İdarenin 
a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Hipodrom Cad. No:12 06330 Yenimahalle/ANKARA 
c) Tel ve faks : Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 47 
d) Elektronik posta adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın 
a) Adı : ELİ Müdürlüğü Soma, Deniş ve Eynez Açık Ocak 

panolarında İdare tarafından hazırlanacak delikler için 
gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, 
hazırlanması, nakli, deliklere şarj edilmesi, sıkılanması ve 
patlatılması işidir. 

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü : 850 ton anfo, 100 ton emülsiyon, jel, bulamaç(slurry) tip 
patlayıcı 

c) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA 
d) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde 

işyeri teslimi yapılarak iş yerlerinin yükleniciye yer teslim 
tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde işe başlanır. 
İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) 
takvim günüdür. 

3) İhalenin yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 06330 
Yenimahalle/Ankara (İhale Salonu) 

4) İhale Tarih ve Saati : 03.03.2022 14.00 
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat:11 Oda 

No:1102 Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 
bedeli karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli 100,00 TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli-Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün 
eklemek suretiyle bulunan 30.07.2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 
takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 25 0001 5001 5800 7293 2940 80 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin 
adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 16 41 no.lu faks numarasına ya 
da icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 1873/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 
TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan 1. Kategori Atık Yağların satışı 

yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Satış Kayıt Numarası : 2022/1 
1- İdarenin; 
a) Adresi : Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No:199 42130 Selçuklu/ 

KONYA 
b) Telefon ve faks numarası :  0 332 265 0960 – 0 332 265 0972 
2- İhale konusu satış işinin; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Yağ 
 

SIRA 
NO 

MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 
I. Kategori 
Atık Yağ 

Yaklaşık 
130.000 kg 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Konya 
Kuzey ve Seydişehir Transformatör 

Merkezleri 
13.03.10 

 
b) Teslim edileceği yer : Bölge Müdürlüğümüz Konya Kuzey TM ve Seydişehir 

TM 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sözleşme 

bedelinin tamamı yatırıldıktan sonra işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gündür. 
3- Satış İhalesinin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu Oda 

No:106- Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No:199 42130 
Selçuklu KONYA 

b) Tarihi ve saati : 28.02.2022 – Saat:10.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) 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 

ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir 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, 

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

ile tüzel kişiliğin görevlilerini 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, 
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c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli 
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İstekliler atık yağların geri kazanımı için Bakanlıktan Çevre Lisansını almış olmalı 

veya geçici faaliyet belgesi olmalı ya da lisansı olan bir firmayla anlaşma yapmalıdır. 
Atık yağların geri kazanımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 

lisans almış ya da lisansı olan firmayla anlaşan isteklilerin konu ile ilgili lisanslarının aslını veya 
noter tasdikli suretlerini teklifleri ile beraber Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri 
gerekmektedir. (Lisansların geçerlilik süreleri teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak olup, 
malzemenin teslim alınacağı tarihte lisansın geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili atık kodu 
(13 03 10) lisans ekinde bulunmalıdır.) 

5- Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7.2. İhale dokümanı, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Yazır 

Mah. Yeni İstanbul Cad. No:199 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL. bedeli 
Vakıfbank Konya Şubesi/KONYA TR 54 0001 5001 5800 7295 1938 85nolu IBAN nolu hesap 
numarasına yatırılarak satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması 
mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, dokümanın posta veya kargo yoluyla 
satın alınmasına ilişkin talep yazılarını, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin 
dekont ile birlikte bildirmeleri (faks veya posta yoluyla) halinde doküman karşı ödemeli olarak 
posta/kargo aracılığıyla gönderilecektir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya 
da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8- Teklif, ihale tarihinde saat 10:30’a kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 
Servisi-Yazır Mah. Yeni İstanbul Cd. No: 199 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 28/05/2022 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12- İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Hüküm 
bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası Ve 
İhtiyaç Dışı Malzemeler İle İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt Ve İş 
Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği ve Atık Yönetim Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

13- Atık yağlar, Atık Taşıyan Araçlar için Lisans Belgesi olan araçlar ile taşınacaktır. 
Lisans Belgesi işe başlamadan önce idaremize sunulmalıdır. Bu belgede 130310 atık kodlu atık 
yağların taşınabildiği görülmelidir. 1872/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 26.8000.000 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. Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü Dörtyol Köyü Merkez / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar 
Camidağı Çay Fabrikası 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere 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 Camidağı 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.  

    1783/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 25.400.000 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. 

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü pınar altı Mah. No:10/OF/TRABZON  
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.03.2022 cuma günü saat 14:00’e kadar Pınar altı 
Mahallesi No:10 OF/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 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 Karaca 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. 1823/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 3.100.000-Kg. organik yaş çay yükleme ve 17.300.000-Kg 

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. 

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.03.2022 Perşembe günü saat 14:00’e kadar 
Sabuncular Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/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 tekliflere 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 Sabuncular 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. 

 1908/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.000,000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
3 (g) kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler. Veliköy Çay Fabrikası Ziraat Bankası Merkez Şubesi 
29328987-6048 nolu hesaba 100,00 TL yatırılıp dekontu ile beraber ihale evraklarını 
fabrikamızdan temin edilebileceklerdir. 

Çaykur Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü Veliköy Köyü/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.03.2022 günü saat 14.00'e kadar Veliköy 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. 

5- İhale Alternatif tekliflere kapalıdır. 
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- 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 Veliköy 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. 

 1932/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.400.000 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. 

 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 14.03.2022 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. 1944/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi: 07.03.2022 
1. Müdürlüğümüz tarafından 17.000.000 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. 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü  Kokulukaya Mah.  Salarha beldesi  / RİZE 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar 
Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü  Kokulukaya Mah.  Salarha beldesi  / 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 Salarha 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.   

 1925/1-1 
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ARSA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI 
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 1822 ada 3 nolu parselde bulunan M1 

alanlı ve emsali e=1,5 olan; 15.000 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

TAŞINMAZ BİLGİ 
ALANI 

m2 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 
ÖDEME ŞEKLİ 

Üçkuyu Mahallesi  

1822 ada 3 nolu 

parsel 

15.000 

m2 

41.500.000,00 

TL 

4.150.000,00 

TL 
01.03.2022 10.00 

1 Taksit peşin 

kalanı ikişer ay 

arayla 3 taksit 

olarak 

KDV MUAFTIR. 
Ödemeler, toplamda dört eşit taksit halinde yapılması gerekmekte ve peşinat olan ilk 

taksitin sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle 7 gün içerisinde ödenmesi, kalan üç taksitin ise 
yine sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ikişer ay arayla ödenmesi gerekmektedir. 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olup ihaleyi kazanan gerçek/tüzel kişinin 2 yıl 
içerisinde inşaat çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bu süre ilgili idarenin onayı ile 1 yıl 
uzatılabilecektir. 

2- İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ 
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 01.03.2022 

tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi 
uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

3- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER 
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 
3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
4. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi 
5. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, 

isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi 

6. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri 

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya 
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler 

8. Belediyemize borcu olmadığına dair belge 
9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge 
4- TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 01.03.2022 tarihi saat 10.00’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (Yenişehir 
Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir. 
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Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. 

İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri 

gerekmektedir. 

5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI 

İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mesai saatleri 

içinde görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

İlan olunur.  1705/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Tarihi : 23.03.2022 14:00:00 

İKN  : 2022/107726 

1- YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR. Selimiye Çay 

Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.400.000 Kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez / Rize adresinden 

temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 23/03/2022 Salı günü saat 14.00’e kadar Selimiye 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü / Merkez / Rize adresinde bulunacak şekilde 

elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

6- 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. 

7- İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif verilecektir. (Kısmi teklife 

kapalıdır.) 

8- İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve ihale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

yapıp yapmamakta serbesttir. 

    1714/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Erzurum İli Aziziye Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mevkiinde bulunan 13646 ada 2 nolu parselde kayıtlı 

2.039,88 m² arsa vasfındaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. maddesine 
istinaden Açık Teklif Usulüne göre satış ihaleleri yapılacaktır. 

Mevkii 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Yüz 
Ölçümü 

(m²) 
Cinsi İmar Durumu 

Toplam Parselin 
Muhammen Bedel 

(₺) 

Geçici 
teminat 
( %3 ) 

Gezköy 13646 2 2.039,88 Arsa 
Yençok:9,50 

E:1,20 
2.162.272,80 ₺ 64.868,184 ₺ 

İhale 2886 sayılı Kanunun 17. ve 45. maddesi gereğince Açık artırma usulü ile 25.02.2022 
tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye katılmak için; 
1. İkametgâh senedi 
2. Nüfus Cüzdan Sureti 
3. Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu, 
4. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge. 
5. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 300,00 ₺ 

karşılığında temin edilebilir. 
6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
7. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler. 
8. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı. 
9. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu 
yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih 
edilerek kesin teminat gelir kaydedilir. 

10. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 1790/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :   Fikir ve Eğitim Geliştirme Vakfı 
VAKFEDENLER: Mohammed S A S ALRASHED, Ömer KORKMAZ, Mehmet 

ALTUNDAĞ 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.11.2021 tarihli ve E:2021/587, 
K:2021/394 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun gelişmesi için eğitimin şart olduğunu tüm topluma yaymak, 
eğitimin ve öğretimin bireylere katkısını göstermek, özellikle gençlerin ve imkanı olmayan 
bireylerin eğitim alabilmesi için eğitim kompleksleri yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer 
amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI:  80.000-TL (SeksenBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU : Mohammed S A S ALRASHED, Ömer KORKMAZ, Mehmet 

ALTUNDAĞ 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   Tasfiye sonunda 

elde kalan değerler vakfın izlediği amaçları izleyen aynı gaye ile kurulmuş bir başka vakfa 
devredilebilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1946/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Nusretbey Eğitim, Kültür, Doğa, Tarih ve Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Nusret AVCI. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ÇANAKKALE. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gökçeada Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.2021 tarihli ve E:2021/71 K:2021/171 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 0-6 yaş grubuna eğitim, bakım ve gıda (kreş ve anaokulu kapsamında) 

sağlamak ve ilk, orta ve yükseköğretimi gerçekleştirmek, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı 

olan öğrencilere maddi destek sağlamak, burs vermek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 273 ada, 23 

parselde bulunan 1604,36 m2 zeytinlik vasıflı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Nusret AVCI, Yemliha BÜYÜK, Cumhur Kubilay AVCI, Binal 

WEBB, Çağatay AVCI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Doğal Hayatı Koruma Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 1928/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI  : Sermin Uslu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER : Zübeyde Uslu, Ömer Faruk Uslu, Halil Uslu, İbrahim Emrah Oflaz, 

Mehmet Emir Oflaz, Mehmet Can Uslu, Kerem Uslu, Seçim Oflaz 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.01.2022 tarihinde kesinleşen, 

02.12.2021 tarihli ve E:2021/401, K:2021/724 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek, ihtiyaç sahibi 

hastalara tedavi süresinde maddi katkı sağlamak, eğitim, sağlık, dini tesis ve ekipmanlarını inşa 

etmek, bağışlamak, ihtiyaç olan bölgelerde su kuyusu açmak, aşevleri açmak ve açılmış olanlara 

maddi katkı sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:  80.000-TL (SeksenBinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU : Ömer Faruk Uslu, Halil Uslu, Mehmet Emir Oflaz 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 1929/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Sincan Şeyh Edebali Külliyesi Camii İlme Hizmet Vakfı (Sincan Şeyh 

Edebali Külliyesi Vakfı). 

VAKFEDENLER : İlyas ALPSAN, Cafer Sadık ALPSAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : ANKARA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.01.2022 tarihinde kesinleşen 17.09.2021 

tarihli ve E:2020/337, K:2021/336 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Sincan Tandoğan Mahallesi Şeyh Edebali Külliyesi Cami Kuran 

Kursundaki İmam, Müezzin, Kuran Kursu Öğretmeni ile bu müesseselerde görevli diğer 

personellerin masraflarını karşılamak ve bu kuruluşlar için yapılmış veya yapılacak meşrutaları ve 

akarları onarmak, bakımlarını yapmak, gerektiğinde eskilerini yıkıp bunların yerine veyahut 

imkanlar nispetinde başka arsalar (satın alma veya bağış yoluyla) temin etmek suretiyle yenilerini 

inşa etmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Ankara İli, Sincan İlçesi, Andiçen Mahallesi, 1075 ada, 4 

parsel sayılı, zemin kat, 1 nolu, “Mesken” vasıflı bağımsız bölüm. 

YÖNETİM KURULU : İlyas ALPSAN, Cafer Sadık ALPSAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tüzel kişiliğinin 

sona ermesinden sonra dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak malvarlığı, kurulmuş tesislerin ad 

ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Mütevelli Heyet kararıyla 

benzer amaçlı bir vakfa devredebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 1926/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Aşure Vakfı. 

VAKFEDENLER : Uğur KARACA, Hatice KARACA, Gonca KARACA. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/02/2022 tarihinde tavzih edilen, 01/02/2022 

tarihinde kesinleşen, 29/12/2021 tarihli ve E:2021/495, K:2021/751 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yılda bir kere evlerimizde pişirip paylaştığımız AŞURE’yi, sürekli 

ikram edilen bir güzellik haline getirip, ülke ve dünyaya yaymak ve vakıf senedinde belirtilen 

diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- TL  (YüzbinTL.) 

YÖNETİM KURULU: Uğur KARACA, Hatice KARACA, Gonca KARACA. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan  mal ve hakları “Otizm Vakfı” na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 1927/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Seyhan İlçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1195829 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 71670 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Tayfun BOYRAZ 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) tarafından, Ankara 9. İdare 
Mahkemesinin 2020/2281 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.01.2022 
tarihli ve E.2020/2281-K.2022/71 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne ilişkin kısmı ile Tayfun BOYRAZ’ın kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 14.02.2022 tarihli ve 2900888 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 1930/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Seyhan İlçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1195826 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 71670 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Tayfun BOYRAZ 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951)  tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 12.01.2022 tarihli ve E.2020/2282-
K.2022/73 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 05.11.2020 tarihli 
ve 31295 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, Atikan Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ ne ilişkin kısmı ile Tayfun BOYRAZ’ ın kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 14.02.2022 tarihli 
ve 2930728 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 1931/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 
İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesine göre Horizon Bilgi Teknolojileri 
Ticaret Ltd. Şti. ve ortağı Çiğdem Soylu ACELE hakkında verilen, 08.02.2022 tarihli ve 31744 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yasaklama Kararı mükerrer yayın olup iptal edilmiştir. 

Not: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesine göre Horizon Bilgi 
Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. ve ortağı Çiğdem Soylu ACELE hakkında verilen, 09.02.2022 
tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ancak 11.02.2022 tarihli ve 31747 sayılı 
Resmî Gazete ile yayımlanarak düzeltilen yasaklama kararı geçerliliğini korumaktadır. 

Duyurulur.  2047/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 

10/02/2022 tarihli ve 2894154 sayılı ihaleden yasaklama oluruna istinaden 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu uyarınca Marvel Restaurant Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 
verilen 1 yıl süreyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihalelerine katılmaktan yasaklama 
kararına dair ilan 12/02/2022 tarih ve 31748 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 
yayımlanmıştır. 

Söz konusu yasaklama ilanında, Marvel Restaurant Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Vergi Kimlik numarası sehven “7280168313” olarak yazılmış olup, 12/02/2022 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vergi kimlik numarası “6121016311” olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 2023/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 

 2058/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2000/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2057/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2035/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2036/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2037/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2038/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2039/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2040/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2041/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2042/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2043/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2045/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2046/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2001/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2002/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2003/1-1 

  



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 18 Şubat 2022 – Sayı : 31754 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2004/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2005/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2006/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2007/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2008/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2009/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2010/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2011/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2012/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2013/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2014/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2015/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2016/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2017/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2018/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2019/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2020/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2021/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2022/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 

8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna 

atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav yapılacak Sanayi ve Teknoloji Uzman 

Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda 

belirtilmiştir. 

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER, KADRO SAYISI VE KPSS PUAN TÜRLERİ 

 

SIRA NO BÖLÜMÜ KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ

1 Bilgisayar Mühendisliği 3 KPSSP3 

2 Çevre Mühendisliği 1 KPSSP3 

3 Elektrik Mühendisliği 1 KPSSP3 

4 Elektronik Mühendisliği 1 KPSSP3 

5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 KPSSP3 

6 Endüstri Mühendisliği 3 KPSSP3 

7 Harita Mühendisliği 1 KPSSP3 

8 İnşaat Mühendisliği 2 KPSSP3 

9 Kimya Mühendisliği 1 KPSSP3 

10 Makine Mühendisliği 3 KPSSP3 

11 Otomotiv Mühendisliği 2 KPSSP3 

12 Tekstil Mühendisliği 1 KPSSP3 

13 Yazılım Mühendisliği 1 KPSSP3 

14 İstatistik 2 KPSSP12 

15 Mimarlık 1 KPSSP3 

16 Şehir ve Bölge Planlama 1 KPSSP3 

17 Hukuk 2 KPSSP4 

18 İktisat 2 KPSSP14 

19 İşletme 2 KPSSP24 

20 Kamu Yönetimi 1 KPSSP29 

21 Maliye 1 KPSSP19 

22 Uluslararası İlişkiler 1 KPSSP34 

 TOPLAM 35  

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak. 

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olmak. 

3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili 

KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak. 
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4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 

tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).  

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR 

1) Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer 

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda 

yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da 

sona erecektir. 

2) Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli 

olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, posta veya e-

posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. 

3) Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin 

denkliği kabul edilen bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye 

alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan 

“Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur. 

4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış 

olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına 

bildirilecektir. 

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. 

2) Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünde en yüksek 

puana sahip olan adaydan başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla yapılacak puan sıralaması 

sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit 

puana sahip adaylar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

3) Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazananlar için sınavın tarihi ve 

yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca 

adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecektir. 

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

5) Sınav konuları; 

a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun sınav 

konuları: 

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-

Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi. 

2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku. 

b) Hukuk grubunun sınav konuları: 

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, 

Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar 

Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku. 

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi. 
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c) Mühendislik grubunun sınav konuları: 

1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları. 

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk. 

ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve istatistik grubunun sınav konuları: 

1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları. 

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.  

6) Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyonu üyeleri tarafından; 

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Adayın sınavda başarılı sayılması için, komisyon başkanı ve üyelerince adaya yüz tam 

puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

7) Sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve başarı sıralaması, 

alım yapılan bölümlere göre yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı 

kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Giriş 

sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde 

(http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. 

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı 

sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda herhangi bir 

nedenle boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre 

atanacaklardır. 

İlan olunur. 

İletişim Bilgileri 

Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Mustafa Kemal Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 

2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/Ankara 

E-posta: sinav@sanayi.gov.tr 

Telefon: 0 (312) 201 57 29 

0 (312) 201 57 48 

0 (312) 201 94 16 

 1841/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
    2025/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/44)

YÖNETMELİKLER
–– İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği
–– Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ürün ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç

Kira Yönetmeliği
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve

İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında
Tebliğ

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)
Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2022/8)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2022 Tarihli ve 2019/890 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2019/4794 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3 ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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


