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KANUNLAR

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

MADDE 1 – 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Kefalet Sandığı yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 25/6/2009
tarihli ve 5917 sayılı Kanunla bu Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklikten önceki dü-
zenlemelere göre yapılan ödemeler nedeniyle bu kişiler ve sorumlular hakkında borç çıkarılmaz
ve çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir.”

MADDE 2 – 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanu-
nunun mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“MADDE 6 – Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yö-
nelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden
kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası
düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Al-
kollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe
ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki sa-
tışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem
ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri
özendirici görüntülere yer verilemez. 

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun,
teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.
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Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldur-
mamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. 

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, sa-
tışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen
eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya
farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere
satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00
saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis
sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz. 

Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez. 
İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü

içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı
mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü
içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Ba-
kanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından be-
lirlenir. 

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürün-
lerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içki-
lerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlen-
mesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları
üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tü-
keticiler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır. 

Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet ka-
rayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurt-
ları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları,
her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları
ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.”

MADDE 3 – 4250 sayılı Kanunun mülga 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü-
zenlenmiştir. 

“Cezalar
MADDE 7 – Bu Kanunun 6 ncı maddesinin;
a) Birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere

ve ilgili işletme sahiplerine, beş bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar, 
b) Üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere,

on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar, 
c) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Li-

rasına kadar,
ç) Sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki yükümlülük ve yasakları ihlal eden üretici ve

ithalatçılara, yüz bin Türk Lirasından aşağı olmamak kaydıyla, bu yükümlülük ve yasaklara
aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar,
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d) On birinci fıkrasındaki yasakları ihlal eden satıcılara, on bin Türk Lirasından yüz
bin Türk Lirasına kadar,

e) Beşinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenlere, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci
maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen,

idari para cezası verilir. 
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa aykırı hareket edilmesi sonucunda

çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi
hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Bu maddenin (a), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen idari para cezalarını vermeye Tütün
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, televizyon ve radyolara uygulanacak idari para cezala-
rını vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, diğer bentlerde yer alan idari para cezalarını
vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 

Birinci fıkranın (ç) bendinde tanımlanan kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin ayrıca
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kararı vermeye Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu yetkilidir.”

MADDE 4 – 4250 sayılı Kanunun mülga 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“MADDE 9 – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak is-
teyenlerin, öncelikle belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur. Tütün mamulü, etil alkol, metil alkol
ve alkollü içki satmak isteyenlerin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış bel-
gesi almaları zorunludur. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk
kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. 

Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı
yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında ka-
pıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm
belgeli işletmeler için uygulanmaz.

Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.
İkinci fıkradaki mesafe sınırları içerisindeki taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ya-

pılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca
açık alkollü içki sunum izni verilebilir.”

MADDE 5 – 4250 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin ta-

belaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddenin birinci
fıkrasına uygun hâle getirilir.

6 ncı maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları ile ilgili ikincil düzenlemeler bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılır. 

6 ncı maddenin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları kapsamına giren ürünler, Tütün ve Al-
kol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerin Resmî Gaze-
te’de yayımından itibaren on ay içinde anılan fıkralardaki hükümlere uygun hâle getirilir. Uy-
gun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.
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9 uncu maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı
ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve
ikinci derece kan hısımlarına devredebilir.

Bu maddenin yayımı tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında
ve açık sunumunda on sekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştırmakta olanlar, bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler.

Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve üzer-
lerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular, iş yerlerinin
kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle
kullanılabilir.”

MADDE 6 – 4250 sayılı Kanunun 19 uncu ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl-
mış, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (m) bendinde geçen “veya
alkollü içkilerin” ibaresi ile aynı fıkranın (n) bendinde geçen “veya alkollü içkileri” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 7 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci
maddesinde yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 151 inci maddesinin
birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “giderlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval
ve hususlara” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 9 – 213 sayılı Kanunun 152 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir. 

“Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi
MADDE 152/A – Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yap-

maya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan
bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre bu
Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen şümulle sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilir.” 

MADDE 10 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “kararın verilmesinden itibaren iki
ay” ibaresi “kararın tebliğinden itibaren bir ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesinin “XI – Finansal faaliyet harçları”
başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(her şube ve her yıl için)” ibaresi
“(her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle
takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Bu kurslarda okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak ve yönetmek;
Kur’an kursu, yurt ve pansiyonların iaşe ve ibate ihtiyaçları ile diğer harcamalarına ilişkin büt-
çelerini, mali yıl itibarıyla düzenlemek; yurt ve pansiyonların her türlü alım-satım işlemlerini
yürütmek.”
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MADDE 13 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sa-

yılı Cetvelin; “4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Genel

Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibareleri ile “5.

YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM

KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ve

“Grup Başkanı ve” ibareleri metinden çıkarılmış, aynı Cetvelin “1. BAŞBAKANLIK VE BA-

KANLIKLARDA” bölümüne “Serbest Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ge-

nel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibaresi, “2.

YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM

KURULUŞLARINDA” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel

Sekreterliği Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 20 nci

maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.”

ibaresi, “bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – 2464 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde yer alan “20 YTL’den az; 800

YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.” ibaresi “20 TL’den az, 800

TL’den çok olmamak üzere bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir.” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 16 – 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç-

ların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.”

MADDE 17 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu

maddesinin son fıkrasına “Uluslararası andlaşmalarla kurulan üniversitelerde bu süre beş yıla

kadar uzatılabilir.” cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 18 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36 ncı

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından ka-

rayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok ta-

raflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan ki-

şilerce sürülebilir.

Buna göre;

a) Sürücü belgesi olmayanların,

b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetki-

lilerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,

c) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari

para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine

de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.”
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MADDE 19 – 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı
MADDE 48 – Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan

sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki

miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır. 
Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik

kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Tek-
nik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen
bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağ-
lık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak
üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası
hariç olmak üzere uygulanır.

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yara-
lanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar
gibi örnekler alınır.

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit
edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir
ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak
kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kul-
lanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren ge-
riye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü
belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir
ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir
nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin biti-
minde başlar. 

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler
hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygu-
lanır. 

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından
0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ay-
rıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari
para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk
Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki
miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere
2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271
sayılı Kanunun adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır.
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Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren ge-

riye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca,

usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gös-

terilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise

psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

Sürücü belgelerinin geçici geri alma işlemleri bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan

görevliler tarafından yapılır.

Bu madde hükümlerine göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili

kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan

idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması; uyuşturucu veya uyarıcı madde alması

nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair

resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi şarttır.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespiti için kullanılacak teknik cihazların

sahip olacağı asgari koşullar ile diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 20 – 2918 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“48 inci maddede gösterilen “alkollü araç kullanmak” suçunu birinci ve ikinci defasında işle-

mek,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 21 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı

maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti

GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması

hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hiz-

metine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan ta-

şınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle

malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talep-

ler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre ya-

pılır. Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava

şartıdır.

İdarenin daveti veya malikin müracaatı üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya üze-

rinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki tahmini

değeri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen kıymet takdir komis-

yonu marifetiyle, taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun

11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edilir. Tespitten sonra, bu Ka-

nunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, idarenin

daveti veya malikin müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı Kanun hü-

kümlerine göre tebliğ edilen bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma

görüşmelerine davet edilir. 

Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak

tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle

veya bunların mümkün olmaması hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.
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Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel bulunmadığı takdirde davete icabet tari-
hinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp varılmadığı, malik
veya temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile
uzlaşma görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine delil teşkil
etmez. Uzlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma şart ve usulle-
rini, nakdi ödemede bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları ile taşınmazların tesciline veya
terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde
işlem yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen tapuya tescil veya terkin edilir. 

Uzlaşılan bedel, bütçe imkanları dâhilinde sonraki yıllara sâri olacak şekilde taksitli
olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. 

İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tan-
zim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde malik veya idare tarafından bedel tespiti davası açı-
labilir. Dava açılması hâlinde, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak
hakkının dava tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci cümlesindeki esaslara göre mahkemece
bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve taşınmazın
veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen bedel, bu maddenin
sekizinci fıkrasına göre idarece ödenir. Tescile veya terkine ilişkin hüküm kesin olup tarafların
hükmedilen bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır. 

Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet
ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.

Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak
üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı bütçelerinde ser-
maye giderleri için öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve
hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin) yüzde ikisi, belediye ve il özel ida-
releri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için
en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay
ayrılır. Kesinleşen alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde,
ödemeler, sonraki yıllara sâri olacak şekilde, garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksit-
lendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınır. Taksitli ödeme süresince,
3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. İdare tarafından, mahkeme kararı gereğince
nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer uzlaşma yolları da teklif edilebilir ve bu
maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılabilir. 

Bu maddenin bedele ilişkin hükümleri, vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kap-
samında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı açtıkları tazminat davası süre bakımından
dava hakkının düştüğü gerekçesiyle reddedilmiş olanlar hakkında da uygulanır. Evvelce açtık-
ları davalar sonunda tazminat almaya hak kazanmış veya süre dışındaki sebeplerden dolayı da-
vaları reddedilmiş olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç hukuka
ve gerekse milletlerarası hukuka göre evvelce açtıkları davalar sonunda hak kazanmış oldukları
tazminat henüz ödenmemiş olanlara, idare tarafından nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada be-
lirtilen diğer uzlaşma yolları teklif edilebilir ve bu maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine
göre işlem yapılabilir. 
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Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koy-
madan dolayı bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle dava açmış olanlar;
bu madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yü-
rürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bil-
direbilirler. Uzlaşma talebi üzerine, uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar dava bekletilir;
uzlaşılamaması hâlinde, uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye sunulmasından sonra davaya de-
vam edilir. Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak sure-
tiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında, 3/5/1985
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan
sonra idari yargıda dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı ke-
sinleşmemiş tüm davalara uygulanır. Kararı kesinleşen davalara ise, bu maddenin yalnızca se-
kizinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu madde uyarınca ödenecek olan bedelin tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve ala-
cakları haczedilemez.

24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamaların-
dan doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dâhil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller,
borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen ka-
nuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden
davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında da bu madde hükümleri
uygulanır.

4/11/1983 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlemleri
tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu hizmetine
ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz-
ların idare tarafından kamulaştırılması hâlinde kamulaştırma bedeli ve mahkemelerce malikleri
lehine hükmedilen tazminat ile bu davalara ilişkin mahkeme ve icra vekalet ücretleri de, ida-
relerce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre bütçelerden ayrılacak paydan ve aynı fıkrada be-
lirtilen usule göre ödenir ve işlem yapılır. Bu alacaklar için de bu maddenin on birinci fıkrası,
bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan her türlü davalarda ise yedinci fıkra
hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan
ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.”

MADDE 22 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16

ve 17 nci maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca mahke-
melerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma
işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak tale-
binde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve
devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.”

MADDE 23 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 32 – Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, te-
lesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve
işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve tes-
limleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yasama Bölümü Sayfa : 9



Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi iş-

lemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez.

Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 24 – 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlen-

mesine Dair Tarım Reformu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu hüküm-

lerine göre yapılan uygulamalar nedeniyle kendilerinden kamulaştırılan ancak kamulaştırma

bedelleri maliklerine ödenmeyen arazilerden uygulayıcı kuruluş tarafından dağıtılmayan, tahsis

edilmeyen, satılmayan veya bu Kanun amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulmayanlar;

eski malikleri veya kanuni mirasçıları tarafından fiilen kullanılması, bu kişiler tarafından bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde varsa bu araziler hakkında açmış ol-

dukları tüm davalardan yargılama giderleri üstlenilmek suretiyle kayıtsız ve şartsız feragat edi-

lerek uygulayıcı kuruluşa başvurulması ve başkaca hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının

kabul ve taahhüt edilmesi koşullarıyla; uygulayıcı kuruluş ile Maliye Bakanlığınca yapılacak

incelemeler sonucunda iadeye engel başkaca bir durumunun bulunmaması ve iadesinin uygun

olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen norm kısıtla-

malarına tabi olmaksızın uygulayıcı kuruluşun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca da uygun

görülmesi hâlinde, bu Bakanlığın talebi üzerine yetkili tapu müdürlüğünce ilgilileri adına tescil

edilir. Ancak, iade edilecek arazilerden kamulaştırma nedeniyle kendilerine ödeme yapılanlara,

ödenen bedele kamulaştırma tarihi itibarıyla tekabül eden arazi miktarı uygulayıcı kuruluş ta-

rafından belirlenir ve bu araziler iade edilmez.

Mülkiyeti ihtilaflı iken kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilen arazilerden

birinci fıkra kapsamında kalanlar, aynı fıkradaki esaslar çerçevesinde, mülkiyet ihtilafına ilişkin

davada mahkemece verilen kararda hak sahibi olarak belirlenen kişilere iade edilir.

Uygulayıcı kuruluş tarafından dağıtılması, tahsis edilmesi, satılması veya bu Kanun

amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması nedeniyle iade edilemeyen arazilerin yerine

ilgililerine, uygulayıcı kuruluşun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi hâ-

linde, birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde, bu Kanuna göre belirlenecek, aynı bölgede bulunan

ve uygulayıcı kuruluşun tasarrufunda olan Hazineye ait eşdeğer arazi verilir.

Bu madde kapsamında kalan arazilerden daha önce ilgililerince bedelinin tazmini için

açılan davalar sonucunda mahkemelerce verilen ve kesinleşen kararlara göre kendilerine taz-

minat ödenenler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kamulaştırma işlemine başlanılarak tapu kütüklerine şerh veya belirtme konulan ancak

kamulaştırma işlemi tamamlanmayan arazilerin tapu kütüklerindeki şerh ve belirtmeler, uygu-

layıcı kuruluşun teklifi ve Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi hâlinde, bu Bakanlığın ta-

lebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce terkin edilir.”

MADDE 25 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki

ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16 – 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve

denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Başkan ve üyelerine, kendi

mevzuatında yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın kurumun görev alanıyla ilgili olmamak
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kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve ku-

ruluşlarının yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği görevleri ile komisyon,

heyet, komite ile benzeri organlarda görev verilebilir ve bu görevlerinden dolayı 4/7/2001

tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükümleri esas alınmak

suretiyle ilgili mevzuatında öngörülen tutarda ayrıca ödeme yapılır. Ancak, 6/12/2012 tarihli

ve 6362 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezinin idare ve tem-

silinde görevli Kurul başkan ve üyelerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü

maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve

üyeleri için belirlenen tutarda yapılacak net ödeme, Kurumun görev alanı ile ilgili olmamak

şartı bakımından aykırılık oluşturmaz.”
MADDE 26 – 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlen-

mesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“c) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere ka-
rayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ”
“Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve si-
gara, tütün ürünü kabul edilir.” 

MADDE 27 – 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(16) Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü hâlinde
idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü hâlinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü
tekerrürde de iş yeri on günden bir aya kadar kapatılır.”

MADDE 28 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci
maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâ-
lükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi
matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Vergi-
nin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu
malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de
indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya
ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hük-
mün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 29 – 4760 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2013”
ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 30 – 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, ekli (1) sayılı cet-
velde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31 – Bankacılık mevzuatının uygulanmasıyla ilgili olarak, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış başvuru veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı
kapsamında karşılıklı olarak dostane çözüme ulaşılması hâlinde, ilgili kamu otoritesinin şikayet
ya da yazılı başvurudan vazgeçme veya müdahillikten çekilme beyanının ilgili Cumhuriyet
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savcılığı veya mahkemeye ulaşması üzerine, dostane çözüm kapsamına giren fiiller nedeniyle
yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmada şüpheli veya sanıklar hakkında kovuşturmaya
yer olmadığı veya düşme kararı verilir.

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla derdest olan so-
ruşturma veya kovuşturmalarla ilgili olarak uygulanır.”

MADDE 32 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmün sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, varlık kiralama şirketinden devralınan veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama
şirketi tarafından söz konusu taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda,
bu varlıkların kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anı-
lan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum
nezdinde vergilendirme yapılır.”

MADDE 33 – (1) Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile aynı amaçları gerçekleştirmek üzere
merkezi İstanbul’da olan “Türkiye Yeşilay Vakfı” adında Vakıf kurulur. 

(2) Vakıf;
a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeleri hariç),
b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
c) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılan

işlemler harçtan,
müstesnadır.
(3) Vakfa yapılacak nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mü-

kellefleri tarafından beyannameleri üzerinde bildirilen gelir veya kazançtan indirilebilir. Vakıf,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, harç ve
diğer istisna ve imkânlardan aynen yararlanır.

(4) Vakfa, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi hükmüne tabi olmaksızın yardım ya-
pılmak üzere, Sağlık Bakanlığı bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.

Yürürlük

MADDE 34 – Bu Kanunun;
a) 2 nci maddesiyle düzenlenen 4250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci ve

yedinci fıkrası, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren doksan gün sonra,
b) 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, 19/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,
c) 32 nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren kaynak kuruluşlarca devre-

dilen taşınmazlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 35 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA

DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6488 Kabul Tarihi: 29/5/2013

MADDE 1 – (1) 15 Eylül 2011 tarihinde Tunus’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bu-

lunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6489 Kabul Tarihi: 29/5/2013

MADDE 1 – (1) 26 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onay-

lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA AHISKA-BORÇKA

ENTERKONNEKSİYON HATTI YOLUYLA SINIR ÖTESİ ELEKTRİK

TİCARETİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6490 Kabul Tarihi: 29/5/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ocak 2012 tarihinde Tiflis’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve

Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Tica-

retine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013
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TÜRK PETROL KANUNU

Kanun No. 6491 Kabul Tarihi: 30/5/2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî

menfaatlere uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üre-

tilmesini sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yön-

lendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin

toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Açık saha: Bu Kanun hükümleri çerçevesinde aramaya, işletmeye veya bunlar için

başvuruya açık bulundurulan sahayı,

b) Arama: Araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetlerini,

c) Arama giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat giderleri

hariç, arama faaliyetleri için yapılan masrafları,

ç) Arama ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda arama faaliyeti yapılması için ve-

rilen izin belgesini,

d) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla kuyu açılmasını,

e) Araştırıcı: Araştırma izni sahibini,

f) Araştırma: Petrol aramak üzere arazinin, yerden veya havadan topografik, jeolojik,

jeofizik, jeokimyasal ve benzeri yöntemlerle veri toplanarak incelenmesi, arama sondajları

hariç jeolojik bilgi edinmek için sondajlar yapılması işlemlerini,

g) Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe

verilen izni,

ğ) Arayıcı: Arama ruhsatı sahibini,

h) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

ı) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

i) Devlet hissesi: Üretilen petrol üzerinden Devlete verilecek payı,

j) Doğal gaz: Yerden çıkan veya çıkarılabilen gaz hâlindeki doğal hidrokarbonları,

k) Geliştirme: Petrollü arazinin değerlendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açılmasını,

yer üstü tesislerinin, taşıma hatlarının ve yer üstü depolarının kurulmasını,

l) Genel Müdür: Petrol İşleri Genel Müdürünü,

m) Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

n) Ham petrol: Yerden çıkan veya çıkarılabilen sıvı ve katı hâldeki doğal hidrokarbon-

ları,
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o) İşletmeci: İşletme ruhsatı sahibini,

ö) İşletme ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda üretim faaliyeti yapılması için

verilen izin belgesini,

p) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol birikiminin bulunmasını,

r) Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi

mümkün olan intifa ve irtifak haklarını,

s) Malzeme: Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere petrol, akaryakıt, ham, yarı mamul

veya mamul tüm eşya, donanım ve ekipman, makine, her türlü nakil vasıtaları ve diğer tüm

vasıtalar ile bunlara ait yedek parçaları,

ş) Müşterek temsilci: Petrol hakkının birden fazla hissedarı olması hâlinde, bu hak sa-

hiplerinin birlikte göstereceği temsilciyi,

t) Petrol: Ham petrol ve doğal gazı,

u) Petrol bulgusu: Sondajlı arama faaliyetleri sırasında petrol varlığının tespit edilme-

sini,

ü) Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158,984

litre (bir varil) ham petrolü veya 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen

1 metreküp doğal gazı,

v) Petrol hakkı: Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan

herhangi birini,

y) Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlem-

lerden herhangi biri için lüzumlu enerji ve su tesisleri ile üretilen petrolün saha içinde veya

ana iletim hattı veya yakınındaki rafineriye veya doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar

taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, kamp ve diğer tüm tesislerle teçhizatın inşasını, ku-

rulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere ilişkin mali, ticari ve idari faaliyetleri,

z) Petrollü arazi: İşletmeye elverişli miktarda bir petrol varlığının belirlendiği arz par-

çasını,

aa) Sermaye mevcutları: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda değerleme

ölçüleri gösterilen ekonomik işletmelere dâhil kıymetler ile ilgili petrol hakkı sahibinin aynı

Kanun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp aktifleştirdiği arama giderleri, sondaj ferî

giderleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyuların açılma giderlerini,

bb) Sermaye mevcutları esası: Petrol hakkı sahibinin, Türkiye’deki petrol işlemi ile

ilgili olarak kullanmaya tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 213 sayılı Kanuna göre hesaplanmış

kıymetini,

cc) Sondaj ferî giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya

kullanılmamış olan veya tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir yıl so-

nunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda hâlinde olan tesisat veya malzeme masrafları

hariç olmak üzere kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için

ve bunlara ilişkin olarak yapılan tüm işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal, kira ve mal-

zeme masraflarını,
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çç) Tehlikeli fiil: Petrol işleminin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakı-

nında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin

kirlenmesine, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

kapsamındaki varlıkların veya yerlerin tahribine veya yok olmasına sebep olan veya olabilecek

nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

dd) Tespit sondajı: Petrollü arazinin boyutunu tespit etmek üzere sınırlı sayıda kuyu

açılmasını,

ee) Türkiye arazisi: Türkiye Cumhuriyetinin topraklarını, iç sularını, kara sularını ve

bunların ötesinde sınırları uluslararası hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve

münhasır ekonomik bölge alanlarını,

ff) Ülke ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri: Sondaj

aletleri ve benzeri teçhizat hariç olmak üzere sondaj ferî giderleri ile üretim bakımından eko-

nomik olmayan kuyuların açılmasında kullanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi ekono-

mik değer için yapılan masrafları,

gg) Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön iş-

lenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafi-

neriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını,

ğğ) Üretim artırma yöntemi: Üretim yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akış-

kanlığını artırmak ve/veya azalmakta olan rezervuar enerjisinin artırılması amacıyla itim desteği

sağlanarak ek üretim elde etmek üzere kullanılan metotları,

hh) Üretim sahası: İşletme ruhsatı içindeki petrollü araziyi,

ıı) Üretim sondajı: Petrollü arazide üretim amacıyla kuyu açılmasını,

ifade eder.

Mülkiyet

MADDE 3 – (1) Türkiye’deki petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölgeler ve Açık Sahalar ile Araştırma İzni

Bölgeler ve açık sahalar

MADDE 4 – (1) Türkiye arazisi, bu Kanun bakımından kara ve deniz bölgeleri olarak

ikiye ayrılır. Kara ve deniz bölgelerini ayıran sınır kıyı çizgisidir. Deniz bölgeleri karasuları

içi ve karasuları dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama

ve işletme ruhsatlarının verilmesi, devri ve süre uzatımları 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddede be-

lirlenmiş haklardan az olmamak üzere Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Bu alanlar, Bakanlar

Kurulu kararıyla tamamen veya kısmen aramaya ve işletmeye kapatılabilir, tadil edilebilir veya

kapatılan bir alan tekrar açılabilir.

(2) Bu maddeye göre verilen kararlar müktesep hakları ihlal edemez.

(3) Askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde yapılacak işlemlerle ilgili izin ve-

rilmeden önce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınır.
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Araştırma izni

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, araştırma izni için yapılan başvuruyu uygun bulduğu

takdirde bu izni altmış gün içinde verir. İzin talep edilen sahanın bir kısmında araştırma izni,

arama ruhsatı veya işletme ruhsatı verilmiş olması araştırma izni verilmesini engellemez. Ancak

araştırıcı, işlem yapmakta olan diğer bir petrol hakkı sahibinin rızası olmadan sürmekte olan

sondaj ve benzeri saha etütlerinin yapıldığı yerlere giremez. Araştırma izni sahibi, araştırma

alanının hektarı başına bir defaya mahsus olmak ve ödeme şekilleri yönetmelikle düzenlenmek

üzere elli kuruş ücret ödemekle yükümlüdür. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle yeni-

den tespit edilir. Araştırma sonucu elde edilen bilgiler Genel Müdürlüğe de verilir ve Genel

Müdürlük sekiz yıl süre ile bu bilgileri gizli tutar. Genel Müdürlük ve başvuru sahibi arasında

bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere mutabık kalınan diğer hususlar, araştırma izninin

bir ekini teşkil eder. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arama Ruhsatı, Başvuru ve Ruhsatlandırma

Usulü ile İşletme Ruhsatı

Arama ruhsatı

MADDE 6 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre arama ruhsatı; arama ruhsatı alanı içinde

arama yapmak, arama ruhsatı alanı çevresinde araştırmada bulunmak, bulunan petrollü alanları

geliştirerek bu sahadan petrol üretmek ve keşif başvurusunda bulunmak üzere verilir.

(2) Arama ruhsatı kara sınırları ve karasuları içi denizlerde 1/50.000 ölçekli pafta esa-

sına göre yapılır. En büyük ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli bir tam paftadır. En küçük ruhsat alanı

1/50.000 ölçekli aynı pafta içerisinde kalmak kaydıyla 1/25.000 ölçekli bir tam paftadır. Ruhsat

alanı 1/50.000 ölçekli paftanın dışına taşamaz ve 1/25.000 ölçekli paftalardan oluşur.

(3) Münhasır ekonomik bölge sınırları içinde ruhsatlandırma birer tam derecelik enlem

ve boylam çizgileri arasında kalan bir derecelik alan esasına göre yapılır. En büyük ruhsat alanı

bir derecelik alandır. En küçük ruhsat alanı bir derecelik alan içerisinde kalmak kaydı ile

1/100.000 ölçekli bir tam paftadır. Ruhsat alanı bir derecelik alanın dışına taşamaz ve 1/100.000

ölçekli paftalardan oluşur.

(4) Arama sahaları kara, karasuları, münhasır ekonomik bölge sınırları ve kıyı çizgileri

dışında, kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde ve pafta kenarları ile doğru hatlarla çevrilir.

Bu sahaların sınırlarının belirlenmesi, diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimine ilişkin usul ve

esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Arama ruhsatının süresi, karalarda beş, denizlerde sekiz yıldır.

(6) İş programını yerine getiren ruhsat sahibinin en az bir sondaj yapılmasını da içeren

iş ve yatırım programı ile buna karşılık gelen yüzde 2 teminatı vermesi kaydıyla ruhsat süresi

karalarda iki, denizlerde üç yıla kadar uzatılabilir.
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(7) Birinci uzatım süresi içinde sondaj programını yerine getirmiş bir petrol hakkı sa-

hibinin arama ruhsatının süresi, yeni bir sondaj ve yatırım programı ile buna karşılık gelen

yüzde 2 teminatı vermesi hâlinde karalarda iki, denizlerde üç yıla kadar uzatılabilir.

(8) Bu Kanun hükümlerine göre, arama ruhsatının süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren

yapılan uzatmalar dâhil, karalarda dokuz, karasuları içi denizlerde on dört yıldan fazla olamaz.

Ancak arama ruhsatının süresi sonunda petrol keşfi yapılan alanlarda bu petrol keşfinin ticari

değerlendirmelerinin yapılabilmesi için iki yıla kadar ilave süre verilebilir.

(9) Arama sahasında açılmakta olan bir arama kuyusunun bitirilmesi veya varsa üretim

testlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan operasyon süresi, arama ruhsatı süresini aşacak

durumda ise petrol hakkı sahibinin talebi üzerine altı aya kadar ek süre verilebilir.

(10) Arama ruhsatında yapılan bir keşiften sonra arayıcı, sahayı geliştirme ve üretime

başlamakla yükümlüdür. Bu takdirde arayıcı, üretilen petrol bakımından, işletmecinin tüm hak

ve yükümlülüğüne tabidir.

(11) Genel Müdürlükçe belirlenen ve aramaya açık olan alanlar 7 nci maddede yer alan

ruhsatlandırma usulündeki başvurulara kapatılarak açık artırmaya çıkmak suretiyle arama ruh-

satına konu yapılabilir. Başvuruya kapatılan bu alanlar Genel Müdürlük tarafından tekrar açıl-

madan bu alanlara ruhsat başvurusu yapılamaz. Açık artırmanın hangi usul ve şartlarda yapı-

lacağı, alınacak yatırım teminatının oranı ile bu teminatın iadesi, petrol işlemine ilişkin şartlar

ve yaptırımlar açık artırma öncesinde şartnamede belirtilir.

Başvuru ve ruhsatlandırma usulü

MADDE 7 – (1) Petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvurunun değerlendiril-

mesinde, başvurunun mevzuata uygunluğu, başvuranın mali yeterliliği ve taahhüt edilen iş ve

yatırım programının bu Kanunun amacını diğer başvurulara nazaran daha kısa sürede yerine

getirme özelliği dikkate alınır. Mali yeterlilik ile iş ve yatırım programının değerlendirilmesine

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(2) Arama ruhsatı alınması için, yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Müdür-

lüğe başvurulur. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan ilk arama ruhsatı başvurusunun

kapsadığı alan ilan edilir. İlk ve sonraki başvuruların içeriği ilan tarihini takip eden doksan gün

boyunca gizli tutulur. Bu süre içinde yapılan ve aynı arazi parçasını tamamen kapsayan başvu-

rular, birinci fıkra çerçevesinde birlikte değerlendirilir. Bu süre içinde yapılan ve aynı arazi

parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile doksan günden sonra aynı alana ya-

pılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Reddedilen arama ruhsatı başvuru sahasına veya

terk edilen veya iptal edilen arama sahasına, ret, terk veya iptal kararının kesinleşip Resmî Ga-

zete’de ilanını takiben yapılacak başvurular hakkında da bu hükümler uygulanır. Doksan gün

sonunda Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınan başvurular en geç altmış gün içinde sonuca

bağlanır.
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(3) Başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ve süre uzatım taleplerinde vermiş olduğu iş

programı için gerekli yatırım tutarının yüzde 2’si kadar teminat verir. Denizlerde bu oran yüzde

1 olarak uygulanır. Teminatın taahhüt edilen iş programının yıllık gerçekleşen miktarına karşılık

gelen kısmı petrol hakkı sahibine iade edilir. Bu teminata ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle

düzenlenir.

(4) Teminatlar, ruhsat verilişi veya süre uzatımı kesinleşmesinden itibaren otuz gün

içinde Genel Müdürlüğe verilir. Aksi hâlde ruhsat iptal edilir.

(5) Petrol bulgusu tespit edilememiş veya geleneksel olmayan yöntemlerin uygulana-

cağı alanlarda teminat alınıp alınmamasına, alınacak ise üçüncü fıkradaki oranları geçmemek

üzere teminatın oranını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

İşletme ruhsatı

MADDE 8 – (1) Arama faaliyeti kapsamında keşif yapılması hâlinde, ruhsat süresince

arama ve üretim yapılması ile üretilen petrolün satılması için işletme ruhsatı düzenlenir. İşletme

ruhsatı arama ruhsatının verildiği tarihte geçerli olan şartları ihtiva eder.

(2) İşletme ruhsatı alınması için yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Müdür-

lüğe başvurulur. İşletme ruhsatından arta kalan alana ait arama ruhsatı, süresinin sonuna kadar

devam eder.

(3) İşletme ruhsatı, yönetmeliğe göre alınacak iş ve mali yatırım programı dikkate alı-

narak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuru sahibinin talebine göre yirmi yıl için verilir.

Mücbir sebepler dışında programa uygun olarak üretime başlanması ve faaliyette bulunulması

esastır. Aksi takdirde 24 üncü maddede öngörülen idari yaptırımlar uygulanır. İşletme ruhsatı

süresi, uzatım talebine ekli olarak verilen üretim programının uygun görülmesi hâlinde, onar

yılı geçmemek üzere iki defa uzatılabilir.

(4) İşletme hakkı süresi sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere, Bakan ona-

yıyla müzayedeye çıkarılabilir. Ancak müzayedeye çıkılmadan önce Bakanlık bu sahayı işletme

ruhsatı konusu olarak isteyip istemediğini süre tayini suretiyle yazacağı bir yazı ile Türkiye

Petrolleri Anonim Ortaklığından sorar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının talebi hâlinde

saha müzayedeye çıkarılmaz. İşletme ruhsatı evvelce müzayedeye çıkarılmış bulunan bir iş-

letme sahasının tamamı veya bir kısmı yine Bakan onayıyla müzayededen kaldırılabilir. İdari

yaptırım sonucu iptal edilen işletme ruhsatının sahibi olan petrol hakkı sahibi veya sahipleri

aynı işletme ruhsatında tekrar hak sahibi olamazlar.

(5) Müzayede kararı kaldırılmadıkça, müzayedeye çıkarılan bir saha için arama ve iş-

letme ruhsatı verilmez. Bir sahanın müzayedeye çıkarılması, en fazla teklifte bulunana veril-

mesini veya herhangi bir teklifin kabul edilmesini gerektirmez. Müzayedenin usul ve esasları

yönetmelikle düzenlenir.

(6) İşletme ruhsatı sahibine talebi hâlinde, ürettiği petrolü nakletmek üzere boru hattı

inşa izni verilebilir.

(7) Üretim sahaları kısmen veya tamamen aynı petrollü arazi içinde bulunan işletmeciler

petrol işlemlerini birleştirebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Hissesi ile Yüzey ve Su Hakları

Devlet hissesi

MADDE 9 – (1) Bir arayıcı veya işletmeci ürettiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi

olarak ödemekle yükümlüdür.

(2) Arama veya işletme ruhsatları ile ilgili olarak yapılan petrol işlemlerinde kullanılan

petrolden Devlet hissesi alınmaz.

(3) Petrol sahalarında üretilen karbondioksit gazı, üretim artırma yönteminde kullanı-

labilir.

(4) Yer altı deposu olarak kullanılacak petrol rezervuarları, fiilen veya hesaben boşal-

tılmadan ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan yer altı deposu olarak kullanılamaz.

Yer altı depolaması için uygun görülen saha bir işletmecinin uhdesinde ise o işletmeciye öncelik

tanınır. Depolama için gerekli olduğu belirlenen sahada üretilmeyecek petrolden Devlet hissesi

alınmaz. Bu petrol ancak Genel Müdürlüğün izni alınarak ve Devlet hissesi ödenerek üretilebilir.

(5) Depolama ve diğer enerji faaliyetleri ile petrol üretim faaliyetlerinin teknik olarak

bir arada yapılmasının mümkün olduğu sahalar hem petrol üretim faaliyetine hem de depolama

ve diğer enerji faaliyetlerine konu olabilir. Faaliyetlerin bir arada yapılmasının mümkün olma-

dığı durumlarda varsa kazanılmış haklar dikkate alınarak öncelik Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Petrol üreticisinin ödeyeceği Devlet hissesi, bir petrol birimi üzerinden üretilen ham

petrolde varil başına 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu mad-

desinde düzenlenen yerli ham petrolün piyasa fiyatı, doğal gazda ise dağıtım şirketlerine veya

serbest tüketicilere yapılan satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

(7) Devlet hissesi, üretimin yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar

Genel Müdürlüğe beyan edilerek tahakkuk ettirilir ve ayın sonuna kadar ilgilinin gelir veya

kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Devlet hissesinin beyan edil-

memesi veya eksik beyan edilmesi hâlinde, maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak

tespit olunan farklar üzerinden Devlet hissesi tarh edilir. Tarh edilen Devlet hissesi yüzde 100

fazlasıyla alınır. Ancak, ilgili tarafından eksik beyan edilen Devlet hissesinin beyan edilmesi

gereken tarihi takip eden iki ay içinde kendiliğinden beyan edilmesi durumunda Devlet hissesi

yüzde 50 fazlasıyla tarh edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ve Genel

Müdürlüğün tespiti ya da ilgilinin kendiliğinden beyanı üzerine artırılarak tarh edilen Devlet

hissesi ilgilisine tebliğ edilir ve tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde

beyan edilmeyen Devlet hissesine beyan edilmesi gereken son günden tahakkuk ettirildiği

tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygu-

lanır. Süresinde ödenmeyen Devlet hissesi Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine ilgili vergi dai-

relerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Devlet hissesine ilişkin be-

yan, tarh, tahakkuk, ödeme ile tarhiyata dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yasama Bölümü Sayfa : 22



(8) 8 inci maddenin yedinci fıkrasına göre petrol işlemini birleştiren işletmeciler, tek

bir Devlet hissesi ödeyebilirler.

(9) Devlet hissesi, Bakanlığın talebi üzerine ayni olarak da ödenebilir. Buna ilişkin usul

ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yüzey ve su hakları

MADDE 10 – (1) Petrol hakkı sahibi; arama veya işletme ruhsatında veya civarında

petrol işlemi için gerekli arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma,

anlaşmazlık durumunda kamulaştırma yoluyla, arazi Hazineye ait veya Devletin hüküm ve ta-

sarrufu altında ise Maliye Bakanlığından bedeli karşılığında kiralamak, irtifak hakkı tesis etmek

veya kullanma izni almak ve ruhsatına kaydedilmek suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya dayanan

kullanma hakkı üç yıldan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin kamulaştırıl-

ması, arazi sahibi veya petrol hakkı sahibi tarafından istenebilir.

(2) Kamu yararı niteliğindeki kamulaştırma kararı, talep üzerine Bakanlıkça verilir. İş-

lemler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.

Aynı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir. Kamulaştırılan

arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen petrol hakkı sahi-

bine ait olur. Bu durumda, Maliye Bakanlığı tarafından petrol hakkı sahibi lehine bedelsiz ola-

rak ve ruhsat süresi kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde elde edi-

len kullanma hakları, arama ve işletme ruhsatının parçası olarak ruhsat süresince devam eder.

Arama ve işletme ruhsatı iptal edilirse kamulaştırma bedeli iade edilmez.

(3) Arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme ruhsatı içindeki ve civarındaki arazide,

üzerindeki kullanma hakkını almak ve diğer kanunların hükümlerine uyma şartları ile sondaj

dâhil çeşitli yöntemlerle su aramak ve bulunan suları kullanmak, mevcut suların kendi işlemleri

için gerekli miktarını, başkalarının bu su üzerindeki haklarına tecavüz etmeden, kullanmak

hakkına sahiptir.

(4) Faaliyet sahibi petrol arama ve çıkarma faaliyetleri sırasında yüzey, yer altı, kıyı ve

deniz sularının miktar ve kalite olarak korunması için her türlü etüt, inceleme, araştırma pro-

jesini yapmak, gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla mükelleftir.

(5) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerdeki

ruhsat ve izin alanlarında, ilgili mevzuata göre izin almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol

arama ve işletme faaliyetleri yapılabilir.

(6) Arayıcı veya işletmecinin petrol hakkı sahibi olduğu arama veya işletme ruhsatının

bir başka arama veya işletme ruhsatı ile komşu olduğu durumlarda, kendi ruhsatı ile komşu

ruhsat arasındaki sınır çizgisine hangi mesafeden itibaren petrol işlemi yapabileceğine ilişkin

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Terk, Sahaya İlave, Tesislerin Kaldırılması ve Devredilmesi

Terk, sahaya ilave, tesislerin kaldırılması ve devredilmesi

MADDE 11 – (1) Petrol hakkı sahibi, araştırma izni ve arama ruhsatını en az bir ay

önceden, işletme ruhsatını ise en az üç ay önceden Genel Müdürlüğe başvurarak ve varsa saha

ile ilgili kamu kurum veya kuruluşunu haberdar ederek kısmen veya tamamen terk edebilir.

Arama veya işletme ruhsatından doğan haklar, terk edilen kısım için başvuru tarihinde sona

erer. Ancak ruhsatın tamamı için taahhüt ettiği iş ve mali yatırım programı terk edilmeyen kı-

sımda aynen uygulanır. Petrol hakkı sahibinin, bu tarihe kadar olan yükümlülükleri yerine ge-

tirilmişse, sorumlulukları sona erer.

(2) Genel Müdürlük, başvuru hâlinde bu Kanun çerçevesinde arama ve işletme ruhsat-

larına ilaveler yapabilir. Bu durumda, mevcut programa ilave olarak yeni bir iş programı istenir.

(3) Arama ruhsatlarının ve ekonomik olarak üretimi sona eren işletme ruhsatlarının kul-

lanma hakkının sona ermesinden itibaren altı ay içinde petrol hakkı sahibi tarafından araziden

kaldırılmayan herhangi bir taşınır veya taşınmazın mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder. Arazi

sahibinin arazi üzerindeki herhangi bir malın devrini kabul etmemesi hâlinde 22 nci maddenin

üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümler uygulanır.

(4) Üretimi devam eden ancak kullanma hakkı sona eren işletme ruhsatının yeni işlet-

meciye devri hâlinde, arazide bulunan yüzey tesislerinin devri hususu, kullanma hakkının sona

ermesinden üç ay önce devreden ve devralan arasında yapılan anlaşmayla belirlenir. Anlaşma

sağlanamaması durumunda ruhsatta bulunan kullanılabilir tüm yer altı ve yer üstü tesisleri,

ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren hiçbir yükümlülük getirmemek kaydıyla Bakanlığa

bedelsiz olarak devredilir. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Vergilendirme, İthalat ve İhracat ile Transferler

Vergilendirme

MADDE 12 – (1) Petrol hakkı sahiplerinin, safi kazançları üzerinden ödemekle yü-

kümlü bulundukları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri kesintisi

toplamı yüzde 55 oranını geçemez.

(2) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen kurumlara, bu Kanun hükümleri uyarınca

petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemelerinden 13/6/2006 tarihli

ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

uyarınca yüzde 5’i oranında tevkifat yapılır.

(3) Bu Kanunda yazılı petrol işlemleri ile birlikte genel hükümlere bağlı diğer faaliyet-

lerde bulunan petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerine ait faaliyetleri, diğer faaliyetlerinden

ayrı olarak muhasebe kayıtlarında izlenir ve vergilendirilir. Esas faaliyetleri bu Kanuna göre

petrol işlemi olan iki veya daha fazla petrol hakkı sahibi, aralarında bir ortaklık oluşturmuş

olsa bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.
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(4) 5520 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan

parantez içi hüküm, petrol işleminden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmaz.

(5) Devlet hissesi hariç olmak üzere, petrol hakkı sahibinin petrol işlemi için yapmış

olduğu yatırımlara tekabül eden sermayesi karşılığında üretimden elde edeceği gelirler, dar

mükellefiyet esasında vergilendirilen yabancı kurumlar için sermayenin cari kur üzerinden geri

alınmasına kadar, tam mükellefiyet esasında vergilendirilen yerli kurumlar için ise yapılan ya-

tırım maliyeti itfa yoluyla gidere dönüştürülene kadar 213 sayılı Kanun hükümlerine göre itfa

payı olarak addolunurlar. Petrol hakkı sahiplerinin bu Kanunla mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326

sayılı Petrol Kanununa göre geçmiş yıllarda yabancı para cinsinden ithal etmiş olduğu fakat

halen transferi gerçekleşmemiş sermayesinden arta kalan miktarlar için de bu kural uygulanır.

(6) Bakanlıkça onaylanan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve ülke ekonomisi yö-

nünden verimli olmayan kuyuların açılma ve terk giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Bu

kapsamda petrol hakkı sahibi tarafından yapılan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve üretim

bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri dışındaki ekonomik değerin

maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulmasına ait masraflar

petrol hakkı sahibinin tercihi doğrultusunda gider yazılarak veya aktifleştirilerek amortisman

yolu ile itfa olunur. Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilen bu giderler için uygulanacak amor-

tisman oranları 213 sayılı Kanunun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her petrollü arazi için

ayrı ayrı olmak üzere, rezerv durumu da dikkate alınarak Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca

müştereken tespit edilir. Ancak, petrollü arazinin, petrol üretiminden başka bir amaca tahsis

edilmiş bulunan kısmının maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona erdiği tarihte bu petrollü

arazinin petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu bakiye değer amortisman oranından indi-

rilir.

İthalat ve ihracat

MADDE 13 – (1) Petrol hakkı sahibinin bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdür-

lükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına, Türkiye’deki petrol işlemi için idari

faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve işletmesine ait malzemeler

hariç, petrol işlemlerinde kullanılacak ve Genel Müdürlükçe onaylanan malzemeyi, ekipmanı,

akaryakıtı, kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını ithal etmesi ya da yurt içinden teslim alması

gümrük vergisinden, yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müs-

tesnadır. Ancak, Bakanlar Kurulu, ithal edilen malzemelerle kıyası kabil nitelikte ve miktarda

Türkiye’de üretimi bulunan maddelerin isimlerini içeren bir liste oluşturarak, bu listede gümrük

vergisinden istisna tutularak ithal edilmekte olan maddelerden hangilerinin gümrük vergisine

ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Listeler, Resmî

Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, listenin yayımlandığı tarihten önce Ge-

nel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler, listenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir yıl içinde ithal edildikleri takdirde, istisnadan faydalanırlar. Bu kapsamda edinilen

sondaj kuleleri ve ekipmanları, petrol hakkı sahibinin müracaatı ve Bakanlığın izni ile bu Kanun

kapsamı dışında kalan jeotermal faaliyetlerinde kullanılabilir.
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(2) Petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerinde kullanmak üzere Genel Müdürlükçe

ithalatı uygun bulunan malzemeleri ile ilgili olarak Türk Standardları Enstitüsünün uygunluk

değerlendirmesi aranmaz.

(3) Yukarıdaki istisnalara konu malzemenin petrol hakkı sahibinden petrol işleminde

kullanılmak üzere başka bir petrol hakkı sahibine Genel Müdürlüğün izni ile devri hâlinde is-

tisna devam eder. Söz konusu malzemeler petrol işlemi sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye

dâhilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredildiği takdirde, devir tarihinde yürürlükte bu-

lunan ithalde ve dâhilde alınan vergi, resim ve harçların tümüne tabi tutulur. Ekonomik ömrü

bir yıldan az olan sarf malzemeleri hariç olmak üzere, diğer malzemelerin devri, devir ve ihraç

sırasındaki kıymet tespit kararındaki kıymeti üzerinden yapılır.

(4) Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden istisna olarak ithal edilmiş olan mal-

zeme, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren on yılını doldurduğunda, ithal eden veya devralan

petrol hakkı sahibi söz konusu malzeme üzerinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden

istisna olarak her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

(5) Petrol işlemi için ithal edilen malzeme Genel Müdürlüğün izni ile ihraç edilebilir.

Transferler

MADDE 14 – (1) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal edilmiş malzeme, nakdî

fonlar ve diğer ekonomik kıymetlerin tescil işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır. Petrol hakkı

sahibi, Genel Müdürlüğe başvurarak, ödenmesi gereken fakat henüz ödenmemiş bulunan her

türlü vergi, resim, harç ve Devlet hissesinin ödenmesi için gereken tutarı hariç, nakdî fonlarla

buna ilişkin haklarını ve sermaye mevcutları esasına dâhil diğer iktisadi kıymetleri nakden

veya aynen, vergiden muaf olarak harice transfer edebilir.

(2) Petrol hakkı sahibi; sermayesine mahsuben her zaman transfer talebinde bulunabilir;

sermayesinin transferi tamamlandıktan sonra, transfer edilebilecek net kıymetlerini ise cari yıl

içinde üçer aylık dönemler sonunda transfer edebilir; mahsup işlemleri için kurumlar vergisi

beyannamesinin verilişini takiben transfer beyannamesini verir.

(3) Petrol hakkı sahibi, ihraç ettiği petrolden sağladığı dövizi yurt dışında muhafaza

edebilir. Bu döviz tutarı, Türkiye’ye ithal edilmiş sermaye ile bunu aşan net kıymetlerin trans-

ferinden mahsup edilir.

(4) Petrol hakkı sahibinin petrol işlemi haricinde elde ettiği gelirlerin sermayesine dâhil

edilmesi, transfer talebi ve bu kapsamda yurt dışına çıkaracağı dövizin tahsisine ilişkin usul

ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yabancı Personel Çalıştırılması, Mücbir Sebepler ve Diğer Kurumlardan

Alınacak İzinler

Yabancı personel çalıştırılması

MADDE 15 – (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi için gereken yabancı personeli, Ba-

kanlığın uygun görüşüne istinaden İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek çalışma amaçlı ikamet

tezkeresi ile özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer
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kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 27/2/2003 tarihli ve 4817

sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın en fazla

altı ay süre ile çalıştırabilir. Çalışma süresinin altı aydan fazla olması hâlinde 4817 sayılı Kanun

hükümlerine göre izin alınır.

Mücbir sebepler

MADDE 16 – (1) Doğal afetler veya savaş hâli, petrol işlemine etkileri oranında petrol

hakkı sahibinin hak ve sorumluluklarını eşit sürede erteler.

Diğer kurumlardan alınacak izinler

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan bir başvuru, diğer bir kamu kurum ve ku-

ruluşunun yetki alanına giren bir hususu içeriyor ise başvuru hakkında karar alınmadan önce

ilgili kamu kurum ve kuruluşunun izni alınır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, bu talepleri ön-

celikle ve ivedilikle inceleyerek otuz gün içinde sonuçlandırır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tebligat, Kayıtlar, Raporlar, Bildirimler, İzleme ve

Denetim, İtiraz ve Dava Açma

Tebligat

MADDE 18 – (1) Bu Kanuna göre hak talep eden kişiler, Türkiye’de adres göstermeye

mecburdur. Adres göstermeyenlere araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı verilmez.

(2) Araştırıcı, arayıcı, işletmeci; araştırma izni, arama ve işletme ruhsatını elde ettiği

tarihten itibaren otuz gün içinde Türkiye’de yerleşik bir temsilci veya müşterek temsilciyi ve

bunların yerleşim yerlerini, temsilci ve yerleşim yeri değişikliklerini otuz gün içinde Genel

Müdürlüğe bildirmeye mecburdur. Bu hususlar petrol siciline kaydedilerek tescil edilir. Petrol

siciline tescil edilmiş adreste yerleşik temsilciye ve/veya müşterek temsilciye yapılan tebligat

petrol hakkı sahibine yapılmış sayılır. Tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-

nununa göre yapılır.

Kayıtlar, raporlar, bildirimler, izleme ve denetim

MADDE 19 – (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi ile ilgili her türlü kayıt, hesap, bilgi,

belge ve numuneleri yönetmelikle belirlenen süre, şekil ve nitelikte Genel Müdürlüğe vermekle

yükümlüdür.

(2) Bakanlık, petrol işlemini kendi personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum

ve kuruluşlarının personeli eliyle denetime tabi tutar. Petrol hakkı sahibi, bu fıkra gereğince

yetkilerini kullandıkları sırada görevlilere yardım etmekle yükümlüdür. Bu konu ile ilgili usul

ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(3) Arayıcı, tespit ettiği bir petrol bulgusundan ve keşiften Genel Müdürlüğü haberdar

etmeye mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli yönetmelikle düzenlenir.

(4) Arama ruhsatı sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ile jeofizik,

detay jeolojik ve laboratuvar bilgi ve verileri ruhsat süresinin sonunda, işletme ruhsatı sahasında

açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren beşinci
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yılın sonunda, araştırma izni kapsamında elde edilen bilgiler ise sekizinci yılın sonunda açık

hale gelir. 213 sayılı Kanundaki özel hükümler saklıdır. Genel mahiyetteki teknik, mali ve jeo-

lojik bilgiler, kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ve genel üretim ve satış

rakamları sır sayılmaz.

(5) Dördüncü fıkraya göre açık hâle gelen petrol işlemlerine ilişkin bilgi ve verilerin

yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satışı işlemi Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir. Buna

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(6) Genel Müdürlük, petrol işleminden elde edilen verilerin muhafaza edilmesine, ilgi-

lilere sunulmasına, tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin konularda ihtiyaç duyduğu hizmet alımını

yapar. Bu amaçla petrol verilerinin pazarlanmasından elde edilecek gelirler, genel bütçeye gelir

kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

İtiraz ve dava açma

MADDE 20 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınmış veya alınacak olan tüm haklarda

başvuru veya hak sahipleri arasında çıkacak ihtilaflara ilişkin itirazlar Bakanlık tarafından so-

nuçlandırılır.

(2) Bakanlık tarafından alınan başvuru, araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsa-

tından doğan haklara tesir eden kararlara karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak

Danıştayda görülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Tescil ve İlan

Tescil ve ilan

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük petrol sicili tutar. Petrol siciline yönetmelik hüküm-

leri çerçevesinde aşağıdaki hususlar kaydedilir:

a) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı almak için bu Kanuna uygun olarak

yapılan tüm başvurular

b) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilişi ve bunlardaki değişiklikler,

bunların ve araştırma izinlerinin her ne şekilde olursa olsun sona erişleri

c) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve bunlardan doğan petrol hakları üzerinde tesis edi-

lecek haklar ve arama ruhsatı veya işletme ruhsatında müştereken petrol hakkı sahibi olan şir-

ketlerin aralarında yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da onaylanan bir anlaşmaya göre

tayin edilen operatör

ç) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve bunlardan doğan petrol haklarının veya bunlar üze-

rindeki hakların devri ve bütün bunlar üzerine konulacak şartlar ve kısıtlar

d) Yönetmelikle petrol siciline kaydedileceği gösterilen diğer hususlar

(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki hususların kabul ve tescil talepleri, Genel

Müdürlük tarafından öncelikle değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde

karara bağlanır. Petrol siciline kaydedilmesi gereken hususlar hakkında diğer kanunların sicile

ve tescile ait hükümleri uygulanmaz. Petrol hakkı sahibi olmak için yapılacak başvuruların
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usulü, başvuruya eklenecek belgelerin nitelik ve kapsamı, petrol sicilinin ne şekilde tutulacağı,

tadil ve terkin edileceği gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yönetmeliğe uygun olmayan

başvuru, rapor ve belgeler sahibine herhangi bir hak sağlamaz.

(3) Bölgelerin tayin ve tadilleri, açık sahaların tespit, tadil ve kapanmaları, araştırma

izni kararları hariç başvurular hakkında verilen kararlar, bir arama veya işletme ruhsatının ve-

rildiği, tadil veya devri, sona erdiği, arama ve işletme ruhsatları üzerinde tesis olunan diğer

haklar ve kısıtlar ile mevzuata göre ilanı gereken diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından

Resmî Gazete’de ilan edilir. Resmî Gazete’de ilan tebligat mahiyetindedir; ancak bu Kanunun

veya yönetmeliğin özel tebligatı gerektiren hükümleri saklıdır. Petrol hakkı ile ilgili kesinleşen

kararların on beş gün içinde Resmî Gazete’de ilan edilmesi zorunludur.

(4) Resmî Gazete’de ilan edilen herhangi bir hususun yayım tarihi, bu ilanda aksine

hüküm bulunmadıkça, yürürlük tarihi olarak kabul edilir. Kendilerine özel tebligat yapılmamış

kişiler için arama veya işletme ruhsatlarının başlangıç, uzatma, tadil, devir ve sona erme tarih-

leri de bu husustaki kararların yayım tarihleridir.

(5) Arama ve işletme ruhsatları ve bunlardan doğan petrol hakları ve bu petrol haklarının

arama veya işletme ruhsatının herhangi bir parçasına karşılık gelenleri, petrol siciline kayde-

dilmekle birlikte, taşınmazlar üzerinde yapılabilecek satış, rehin ve benzeri sözleşmelere, bu

Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde konu olabilir.

(6) Petrol hakkının kullanılmasını gerektiren ve bu Kanun çerçevesinde tescil edilmiş

bulunan bir hakkın sahibi, kendi hakkı oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülükle-

riyle sorumlu olur. Arama veya işletme ruhsatı veya bunlardan doğan petrol haklarından her-

hangi birinin hissedarları, hisseleri oranında bu Kanunun verdiği hak ve yükümlülüklere sahip

olur.

(7) Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak üzere birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki

haklar ve şartlar, Genel Müdürlükçe kabul edilip petrol siciline kaydedilmedikçe Genel Mü-

dürlüğe ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez.

(8) Beşinci ve altıncı fıkralardaki hükümlerin uygulanacağı petrol hakları ve altıncı fık-

rada belirtilen hak sahiplerinin, hissedarları veya temsilcilerinden birinin sorumluluklarını ye-

rine getirmemesinin diğer hak sahipleri ve hissedarlar hakkında oluşturacağı sonuçlara ait hü-

kümler yönetmelikle düzenlenir.

(9) Genel Müdürlükçe tescil edilmiş bir petrol hakkı sahibinin sermayesinde kontrolün

değişimine yol açabilecek her türlü hisse devir işlemleri Bakanlığın ön iznine tabidir. Buna

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar, Özel Hükümler, İdari Para Cezaları ve İdari Tedbirler

Yasaklar ve özel hükümler

MADDE 22 – (1) Bu Kanuna göre araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı alın-

madan hiçbir petrol işlemi yapılamaz.
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(2) Başka bir kanuna göre alınmış herhangi bir hak, bu hakkın sahibine bir petrol işlemi

yapma hakkını vermez.

(3) Petrol işlemi sona ermiş bulunan petrol hakkı sahibi, araziyi eski hâline getirmekle

yükümlüdür. Bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(4) Petrol hakkı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan ki-

şiye, araziye, o yerdeki tesislere verdiği zararı ve bu kişinin mahrum kaldığı ürün bedelini veya

işletme kazancını ödemekle mükelleftir.

(5) Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya yabancı

devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine araş-

tırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilir.

(6) Bu Kanuna göre verilmiş bir hak, başka bir kanuna göre girilmesi veya bulunulması

yasak olan bir yere girme veya o yerde bulunma hakkını vermez.

(7) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi esnasında doğrudan veya dolaylı olarak tehlikeli

fiil oluşturamaz, oluşmasına izin veremez. Petrol hakkı sahibi ruhsatı dâhilinde yöre halkının

yaşamını zora sokmayacak, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek ve bunları tehlikeye atmaya-

cak şekilde petrol işlemi için gerekli tesis ve ekipmanı kurar.

(8) Petrol hakkı alınmasından önce, petrol işlemleri esnasında doğabilecek zarar ve zi-

yanı karşılamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Teminat miktarları hektar başına; araştırma

izinleri için araştırma izin harcının on binde 5’i, arama ruhsatları için arama ruhsat harcının

binde 1’i, işletme ruhsatları için işletme ruhsat harcının binde 5’idir. Bu oranı yüzde 50 oranında

artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Petrol hakkı sahibi teminatını, yeni be-

lirlenen tutarlara iki ay içinde tamamlar.

(9) Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda petrol hakkı sahibi, Genel Mü-

dürlüğü ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerini derhâl haberdar eder ve tehdidin ma-

hiyeti ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri bildirir. Genel Müdürlük, alınmış ve

alınacak olan tedbirleri yetersiz gördüğü takdirde, petrol hakkı sahibinden ilave tedbirler al-

masını isteyebilir.

(10) Petrol hakkı sahibi olacak özel hukuk tüzel kişileri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türkiye’de petrol hakkı sahibi olacak ve yabancı

devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk

parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre Türkiye’deki faaliyetleri bakımından

Türkiye’de yerleşik sayılırlar.

(11) Hudutlarda, askeri yasak bölgelerde, tarihi yerlerde ve yerleşim yerlerine hangi

mesafede petrol işlemi yapılabileceği hususu yönetmelikle belirlenir.

(12) Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında

ürettikleri ham petrol ve doğal gazın tamamı üzerinden, kara sahalarında yüzde 35’ini ve deniz

sahalarında yüzde 45’ini ham veya mahsul olarak ihraç etmek hakkına sahiptirler; geri kalan
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kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sahalardan üretilen ham petrol ve doğal gazın

tamamı ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri memleket ihtiyacına ayrılır. Bu oranları ye-

niden belirlemeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetki-

lidir.

İdari para cezaları

MADDE 23 – (1) Bu Kanuna göre yasaklanan fiiller, daha ağır bir cezayı gerektirme-

diği takdirde, bu madde hükümlerine göre idari para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanuna göre

idari para cezalarının veya idari yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin

uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve alınacak tedbirler, diğer ka-

nunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

(2) Bu Kanuna göre;

a) Tehlikeli fiil nedeniyle önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar veya zarar ve-

renler beş yüz bin Türk Lirası,

b) Petrol işlemi esnasında tehlikeli fiil yapanlar üç yüz elli bin Türk Lirası, verilen süre

içinde önlem almayanlar geçen her bir gün için elli bin Türk Lirası,

c) Arama ruhsatı veya işletme ruhsatı almaksızın petrol işlemi yapanlar iki yüz elli bin

Türk Lirası,

ç) Araştırma izni ve arama ruhsatı almadan araştırma yapanlar yüz bin Türk Lirası,

d) Verilen bir hakkın kullanılmasını veya kanunu uygulamakla görevli olanların görev-

lerini yapmasını engelleyenler elli bin Türk Lirası,

e) Yapılan başvurularda gerçek dışı beyanda bulunanlar elli bin Türk Lirası,

f) Verilmesi gereken bilgi ve belgeleri bir takvim yılı içinde iki defa zamanında gön-

dermeyenler veya eksik gönderenler on bin Türk Lirası, bu durumun bir takvim yılı içinde iki-

den fazla tekrarı hâlinde ise her tekrar için on bin Türk Lirası,

idari para cezası ile cezalandırılırlar.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(4) Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare

mahkemelerinde dava açılabilir.

İdari tedbirler

MADDE 24 – (1) Arama ve işletme ruhsatı almadan petrol işlemi yapılması sonucunda

elde edilen gelire ve petrole el konularak mülkiyeti 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler

Kanunu ile 5015 sayılı Kanun hükümlerine göre kamuya geçirilir.

(2) Genel Müdürlük, petrol işleminde veya bu işlem ile ilgili olarak tehlikeli fiil yapıl-

dığını belirler ise petrolün satışı ve tehlikeli fiilin önlenmesi için yapılacak çalışmalar hariç,

petrol işlemi durdurulur. Tehlikeli fiilin önlenmesi için Genel Müdürlüğün vereceği süre içinde,

tehlikeli fiil önlenmez ise Genel Müdürlük masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere, teh-

likeli fiili önleyici tedbirleri alır, hasarı tamir ve tazmin ettirir. Bu amaçla öncelikle 22 nci mad-

denin sekizinci fıkrasında yer alan teminat kullanılır. Teminatın kullanılan kısmı iki ay içinde
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petrol hakkı sahibine tamamlattırılır. Teminat miktarı iki ay içinde tamamlanmadığı takdirde,

her geçen ay için eksik bedel üzerinden yüzde 10 oranında artırım yapılarak tamamlattırılır.

Bir yılın sonunda teminatın tamamlanmaması hâlinde petrol hakkı sahibinin araştırma izni,

arama ruhsatı veya işletme ruhsatı iptal edilir.

(3) Petrol hakkı sahibi bu Kanuna, yönetmeliklere, araştırma izni, arama ruhsatı veya

işletme ruhsatında yazılı şartlardan herhangi birine uymadığı takdirde kendisine şartlara uyması

ihtar edilir. İhtara uymaması durumunda doksan gün sonunda petrol hakkının iptal edileceği

bildirilir. Doksan günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahibinin şartlara uyabilmesi için ek

süreye ihtiyaç olduğu Genel Müdürlükçe tespit edilir ise altmış günü geçmemek üzere ek süre

verilir. Bu süre sonunda şartlara uymazsa sahip olduğu izin veya ruhsatı iptal edilir.

(4) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Devlet hissesinin bir yıl içinde üst üste

iki, toplamda üç defa ilgili vergi dairesine ödenmediğinin tespiti hâlinde arama veya işletme

ruhsatı iptal edilir.

(5) Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) Arama veya işletme ruhsatı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi

bulunan şahsa, araziye verdiği zararı ve bu şahsın yoksun kaldığı ürün bedelini veya işletme

kazancını ödemezse,

b) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı sahibi, bu Kanuna veya başka bir

kanuna göre girilmesi veya bulunulması yasak bir yere girerse,

c) Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda petrol hakkı sahibi, Genel Müdür-

lüğü ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerini derhâl haberdar etmez ve tehdidin mahi-

yeti ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri bildirmezse,

fiilin niteliğine göre; doksan gün süre verilerek petrol işlemlerinin geçici bir süre için

durdurulabileceği veya doğrudan izin ve ruhsatının iptal edileceği petrol hakkı sahibine bildi-

rilir. Bu ihbara rağmen doksan günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahibi gereğini yapmazsa,

Genel Müdürlük petrol işlemini doksan günden az yüz seksen günden çok olmamak üzere ge-

çici olarak durdurabileceği gibi petrol hakkını doğrudan doğruya iptal edebilir.

(6) Bu Kanunda belirtilen mücbir sebepler dışında, 7 nci maddenin dördüncü fıkrası

gereğince verilen teminattan, taahhüt edilen iş programının yıllık gerçekleştirilmeyen miktarına

karşılık gelen yatırım tutarının toplam yatırım tutarı oranındaki kısmı irat kaydedilir. Taahhüt

edilen iş programının iki yıl üst üste hiç gerçekleştirilmemesi durumunda verilen teminat irat

kaydedilir ve ruhsat iptal edilir.

(7) Mücbir sebepler dışında, bir işletme ruhsatında bir yıl içinde hiç üretime başlanıl-

maması veya başlamış bir üretimin durması hâlinde Genel Müdürlükçe yüz seksen gün içinde

programına uygun olarak üretime başlanması istenir. Bu süre sonunda Genel Müdürlükçe kabul

edilebilecek bir gerekçe sunulamaması hâlinde işletmeciye yüz seksen gün süre verilir. Bu süre

sonunda üretime başlanmazsa ruhsat iptal edilir.

(8) Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı iptal kararları, Bakan tarafından

verilir. İptal tarihinde petrol hakkı sahibinin iptale konu olan izin veya ruhsattaki hakları sona

erer.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

MADDE 25 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafın-

dan çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.

Teşvikler

MADDE 26 – (1) Petrol hakkı sahipleri tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara veri-

lecek teşvikler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 27 – (1) 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye

(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, petrol hakkı sahibi yabancılar da Türk kara suları dâhilinde petrol arama ve üretim

faaliyetlerini icra edebilirler.”

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ecnebi tahlisiye gemilerinin” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ve petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının” ibaresi

eklenmiştir.

(2) 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mev-

zuatta 6326 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(3) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun

“IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“42. Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim

faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler.”

(4) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin

dördüncü fıkrasının (b) bendinin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf

eklenmiştir.

“Doğal gaz üretimi yapan petrol hakkı sahibi yerli ve yabancı şirketler ile yabancı şir-

ketlerin Türkiye’deki şubelerine, ürettikleri doğal gazı; toptan satış şirketlerine, ihracatçı şir-

ketlere, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere pazarlamak ve ihraç etmek üzere, depo-

lama koşulu aranmaksızın, toptan satış lisansı verilir.”

(5) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin

birinci fıkrasının (3) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“c) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan

malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,”
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ON İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama

ve işletme ruhsatlarına ilişkin hak ve yükümlülükler ruhsat süresi sonuna kadar, Türkiye Pet-

rolleri Anonim Ortaklığının sahip olduğu mevcut işletme ruhsatlarındaki hak ve yükümlülükler

ise üretim sonuna kadar devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunulması hâ-

linde, mevcut arama ruhsatlarının sınırlarının intibakı bu Kanun hükümlerine tabi olarak yapılır

ve hak sahibine yeni bir arama ruhsatı verilir. Bunlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle dü-

zenlenir.

(3) Petrol hakkı sahiplerinin kendi petrolünü taşımak üzere bu Kanunla mülga 6326 sa-

yılı Kanun kapsamında almış olduğu boru hattı belgeleri işletme ruhsatlarının eki hâline geti-

rilir.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile arama ruhsatı başvurusu

alınmaz.

Sonuçlandırılamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan

ve bu Kanunla mülga 6326 sayılı Kanun kapsamında alınan bir belge ile ilgili olarak başlatılmış

veya yapımı devam eden projeler tamamlanıncaya kadar ithalat, ihracat ve kamulaştırma hak-

larının yürürlüğü devam eder.

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yönetmelikler

altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut dü-

zenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Eğitim mükellefiyeti

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdür-

lükçe tespit edilmiş eğitim mükellefiyetleri, işletmeciler tarafından bu Kanunla mülga 6326

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre beş yıl içinde yerine getirilir. Bu süreyi

uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2013

       69471265-305-5272

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Haziran 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              10 Haziran 2013

     68244839-140.03-187-428

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 10/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5272 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2013

       69471265-305-5281

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            İslam İşbirliği Teşkilatı Donörler Konferansı’na katılmak üzere; 11 Haziran 2013 tarihinde

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne

kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              10 Haziran 2013

     68244839-140.03-188-429

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 10/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5281 sayılı yazınız.

            İslam İşbirliği Teşkilatı Donörler Konferansı’na katılmak üzere, 11 Haziran 2013 tarihinde

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne

kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi

uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)’tan:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Müsteşarlık hukuk müşaviri ve avukat kad-

rolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Müsteşarlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan veya başba-

kan yardımcısını,

b) Daire Başkanı: Müsteşarlık Daire Başkanlarını,

c) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,

d) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

g) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Müsteşarlığa ilk defa atanacak hukuk müşaviri ve avukatlar, KPSS

(B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak sözlü sınav ile alınır.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
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b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,

c) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, iste-

necek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,

KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi ile

gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önceden, Resmî Gazete’de, yurt

düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa yayımlan-

mak ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belir-

tilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet

adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müsteşar-

lığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki

kamu kurumları veya Müsteşarlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda

belirtilen son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler

dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından

yürütülür.

(2) Giriş sınavı komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan aday-

lar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi

tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belirtilen sayıda

aday tutanakla belirlenir ve Müsteşarlık internet sayfasında ilan edilir. KPSSP3 puan türü iti-

bariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
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Sınav konuları

MADDE 9 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararası Hukuk.

e) İdare Hukuku.

f) İdari Yargılama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

ğ) Ceza Usul Hukuku.

h) İnsan Hakları Hukuku.

(2) Müsteşarlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla

ilave konular da belirleyebilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Komisyon; müsteşar yardımcısı, daire başkanı düzeyindeki yöneti-

ciler, hukuk müşaviri/avukat veya üniversite öğretim üyeleri arasından Müsteşar onayı ile başkan

dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurum dışından sınav komisyonuna görevlendirilen

asil üye sayısı ikiyi geçemez. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve I. Hukuk

Müşaviri komisyonun doğal üyesidir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılama-

maları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-

rinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının ka-

tıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu; giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürü-

tülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla il-

gili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-

lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı

oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Giriş sınavına çağrılan adaylar giriş sınav komisyonu tarafından

sözlü sınava tabi tutulurlar.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) 9 uncu maddede 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,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-

leri arasında yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen pu-

anlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların

giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte

yer alır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı

sıralamasına göre oluşturulan liste Müsteşarın onayına sunulur. Müsteşarın onayladığı başarı

listesi Müsteşarlık internet sitesinde ve Müsteşarlık hizmet binasında ilan edilmek suretiyle

duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarılı sayılmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla, başarı puanı en yük-

sek olan adaydan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri ve avukat

kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir.

(3) Giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar aday,

duyuruda belirtilen kadro sayısından az olması halinde ise tümü yedek olarak ilan edilir.

(4) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından

itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen

adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Giriş sınavına katılacakların listesi ve giriş sınavı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz

edilebilir. İtirazlar, komisyon tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-

maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Müsteşarlıkça

saklanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Atanması

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 16 – (1) Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan aday-

lardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşavirliği ve avukatlığa atanma ve bildirim

MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı

kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat olarak atanır. Asıl listeden

hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayan-

ların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday liste-

sinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığı

e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-

kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve komisyona ilişkin sekretarya hiz-

metleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ

(SHY-145)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve

tüzel kişilere ait işletmelerin her türlü sivil hava araçları için onaylı bakım kuruluşu olarak yet-

kilendirilmesi için sahip olması gereken nitelikler ile faaliyetlere ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü sivil

hava araçlarına veya komponentlere bakım hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları

ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak,

(2) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile onanan 7/12/1944 tarihli Şikago Konvan-

siyonunun personel lisansları konulu Ek-1, uçuşa elverişlilik konulu Ek-8 ve EASA Part-145

ile Part-66’ya paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Bakım: Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, birlikte veya ayrı yapılmak üzere

hava aracı veya komponentin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza

veya hasar giderme işlemini,

ç) Bakım çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı veya komponentinin bakım kuruluşu tara-

fından yeniden hizmete hazır hale getirilmesini,

d) Bakım kuruluşu: Bu Yönetmeliğe uygun olarak bakım yapmak üzere yetkilendirilmiş

kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,

e) Bakım kuruluşu el kitabı (BKEK): Onay kapsamını oluşturan ve kuruluşun faaliyet

alanını belirleyen esasları içeren ve kuruluşun bu Yönetmeliğe nasıl uyacağını gösteren dokü-

manları,

f) Büyük hava aracı: Azami kalkış ağırlığı 5700 kg. üzerinde olan uçaklar ile azami

kalkış ağırlığı 3175 kg. üzerinde olan veya birden fazla motoru bulunan helikopterleri,
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g) Dolaylı onay: Kuruluşun BKEK ve varsa ayrı bir doküman halinde verilen eklerinde

yapılacak küçük değişiklikleri geliştireceği bir prosedürle kendi kalite sistemi içerisinde onay-

layabilmesini,

ğ) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,

h) EASA Part-145: EASA tarafından onaylı bakım kuruluşu konusunda yayınlanan ka-

rarları,

ı) EASA Part-66: EASA tarafından hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması ve

onaylayıcı bakım personeli konusunda yayınlanan kararları,

i) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

j) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

k) Hat bakım: Hava aracının veya hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun

olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin

yapılmasını,

l) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

m) Hava aracı bakım lisansı: Hava araçlarına belirli tip ve kapsamda bakım yapmak

üzere yetkilendirilen teknik personel için düzenlenen lisansı,

n) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

o) İnsan faktörü: İnsan performansını ve verimliliğini dikkate alarak insanın diğer sis-

tem bileşenlerine güvenli, etkin, emniyetli ve sağlıklı uyumunu hedefleyerek havacılık tasa-

rımları, sertifikalandırması, eğitimi, operasyonları ve bakımlarına uygulanan prensipleri,

ö) İnsan performansı: Havacılıkla ilgili işlemlerin emniyeti ve verimliliği üzerinde bir

etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sınırlamaları,

p) Kategori B1/B2 destek personeli: Üs bakımında çalışan B1 ve/veya B2 kategori li-

sansına sahip, ancak üs bakımı gerektiren bakımlara bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisi

bulunmayan personeli,

r) Komponent: Herhangi bir motor, pervane, parça veya cihazı,

s) Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın bu Yönetmelik şartlarına uygun olarak tamam-

landığını belgelemek üzere hava aracı veya komponentin bakım çıkışından sorumlu personeli,

ş) SHY-147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı

Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliğini,

t) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava

Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliğini,

u) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

ü) Uçuş öncesi kontrol: Hava aracının uçuş için elverişli olduğundan emin olmak için

uçuş öncesinde yapılan ve arıza giderme işlemini kapsamayan kontrolü,

v) Üs bakım: Hava aracının hangar ve atölye mekânlarında onaylanmış standartlara

göre yenileştirme, onarım, parça değiştirme veya hasar giderme işlemlerinin birlikte veya ayrı

yapılmasını,
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y) Yetkilendirme belgesi: Bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikasını imzalayacak

olan onaylayıcı personel için düzenleyeceği ve personelin hangi hava araçlarına veya kompo-

nentlerine hangi bakımları yapma konusunda yetkilendirildiğini gösterir belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar ve Uygulama Esasları

Yönetim teşkilatı ve karşılıklı tanınma

MADDE 5 – (1) Yönetim teşkilatı Türkiye içerisinde yerleşik bulunan kuruluşlara, bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmaları durumunda Genel Müdürlük tarafından

onay verilir.

(2) Yurt dışında bulunan kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki onay talepleri, Genel

Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli görülmesi halinde, yerinde denetim ve

inceleme yapılarak, bu Yönetmelikle istenen gerekliliklerin uygunluğundan emin olunur. Genel

Müdürlük bu başvuruyu kabul etmeden önce bakım kuruluşunun onay belgesine olan ihtiya-

cının doğruluğunu inceleme hakkını saklı tutar. Bahse konu kuruluşların yetkilendirilmesi ko-

nusundaki esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca düzenlenir.

Yetki belgesi zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde hat bakımı veya komponent

bakımı yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bakım kuruluşlarının

28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanları Yer Hizmetleri

Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında hat bakımla ilgili çalışma ruhsatı almalarına gerek yoktur.

Başvuru

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilk yetki başvurusu veya mevcut

yetkide değişiklik talebi, Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak

yapılır.

Onay şartları

MADDE 8 – (1) Kuruluş, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını, bakım kuruluşu

el kitabında belirtir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım Kuruluşunun Yapısı

Tesis gereklilikleri

MADDE 9 – (1) Kuruluş, tesislerini her türlü planlı çalışmaya olanak verecek biçimde

düzenler. Atölyeleri ve bakım bölümlerini, çevresel ve çalışma alanı kirliliğini önlemek ama-

cıyla uygun şekilde ayırır.

(2) Ofis yerleşimi, birinci fıkrada belirtilen planlı işin yönetilmesine ve onaylayıcı per-

sonelin kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerine uygun olarak planlanır.
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(3) Kuruluş, çalışma ortamının, yapılan iş ve özellikle de yerine getirilmesi gereken

özel görevler için Genel Müdürlük tarafından belirlenen nitelikleri karşılamasını sağlar.

(4) Kuruluş, depolama tesisleri, komponentler, malzemeler, aletler ve ekipmanların gü-

venli muhafazası için Genel Müdürlük tarafından belirlenen nitelikleri karşılamasını sağlar.

Personel gereklilikleri

MADDE 10 – (1) Kuruluş, müşteri tarafından talep edilen tüm bakımın finanse edile-

bilmesini ve bu Yönetmelik kapsamında gerekli görülen standartlara göre yapılmasını sağlamak

için kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu müdür atar.

(2) Kuruluş, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumlu bir kişiyi veya ki-

şiler grubunun atanmasını sağlar. Bu kişiler, nihai olarak sorumlu müdüre karşı mesuldür.

(3) Sorumlu müdür, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasınca gerekli kılınan geribildirim sis-

temi de dâhil olmak üzere kalite sisteminin izlenmesinden sorumlu bir kişinin atamasını yapar.

(4) Kuruluş, onay kapsamı doğrultusunda bakımı planlayacak, uygulayacak, nezaret

edecek, kontrol edecek ve kuruluşun kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduğunu

gösteren bir adam-saat planı hazırlar.

(5) Kuruluş, bakım, yönetim veya kalite denetlemelerinde görev alan personelin yeter-

liliğini Genel Müdürlükçe uygun görülen bir prosedüre ve bir standarda göre belirler ve kontrol

eder.

(6) Kuruluş, hava aracı veya komponentlerinin sürekli uçuşa elverişliliğine yönelik tah-

ribatsız muayene işlemi yapacak ve/veya kontrol edecek olan personelin Genel Müdürlük ta-

rafından belirlenen standarda göre vasıflandırılmasını sağlar.

(7) Hava aracı hat bakımı yapan bakım kuruluşu, 11 inci maddeye ve SHY 66-01’e

göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde kategori B1, B2 ve B3 olarak yetkilendirilen yeterli

sayıda onaylayıcı personeli bulundurur.

(8) Büyük hava araçlarına üs bakım yapan bakım kuruluşları 10 uncu madde ile SHY

66-01’e göre ilgili hava aracı tipinde kategori C, B1 ve B2 olarak yetkilendirilen yeterli sayıda

onaylayıcı ve destek personeli bulundurur.

(9) Büyük hava araçları dışındaki hava araçlarına üs bakımı yapan bakım kuruluşları

10 uncu madde ile SHY 66-01’e göre nitelikli ve ilgili hava aracı tipinde kategori B1, B2, B3

olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onaylayıcı personeli veya 10 uncu madde kapsamında des-

tek personeli ve ilgili hava aracı tipinde kategori C olarak yetkilendirilen yeterli sayıda onay-

layıcı personeli bulundurur.

(10) Komponent onaylayıcı personel gereklilikleri Genel Müdürlük tarafından ayrıca

belirlenir.

(11) Bir başka yabancı otorite tarafından düzenlenmiş SHY-66 muadili hava aracı bakım

lisanslarının geçerlilikleri Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.

Onaylayıcı personel ve destek personeli

MADDE 11 – (1) Kuruluş tarafından yetkilendirmesi yapılacak onaylayıcı personel ve

destek personeli için gereklilikler Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.
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Alet, ekipman ve malzeme

MADDE 12 – (1) Kuruluş, onay kapsamındaki bakımları yapmak için gerekli alet,

ekipman ve malzemeyi temin ederek, standartlara uygun şekilde kontrol ve kalibre edilmesini

sağlar ve kullanıma hazır bulundurur. Bu tür kalibrasyon ve izlenebilirliği mevcut alet, ekipman

ve malzemelere ait kayıtlar kuruluş tarafından muhafaza edilir.

(2) Hava aracı veya komponent üreticisinin özel bir alet veya ekipman belirttiği du-

rumlarda, alternatif alet veya ekipmanların kullanımı, kuruluş el kitabında tanımlanan prose-

dürler yoluyla Genel Müdürlük tarafından uygun görülmediği sürece kuruluş, o alet veya ekip-

manı kullanır.

(3) Alet ve ekipmanlar, sık kullanılmadığı durumlar haricinde sürekli olarak hazır bu-

lundurulur. Bu durumlar el kitabında yer alan prosedürde detaylandırılır.

(4) Üs bakım yapmaya yetkili kuruluş, hava aracının standartlara uygun bir şekilde de-

netlenebilmesine imkan tanıyan yeterli sayıda hava aracı erişim ekipman ve platformu bulun-

durur.

Komponentlerin kabulü

MADDE 13 – (1) Tüm komponentler Genel Müdürlükçe belirlenecek şekilde sınıflan-

dırılır ve uygun şekilde birbirinden ayrılır.

(2) Kuruluş, bir komponenti bir hava aracına takmadan önce, modifikasyonlar ve uçuşa

elverişlilik direktifleri bakımından uygunluğundan emin olur.

(3) Kuruluş, ilgili prosedürlerini kendi el kitabında tanımlamış olmak koşuluyla, kendi

tesislerinde yürütülen işler sırasında kullanılan sınırlı alanlardaki parçaları imal edebilir.

(4) Üreticisi tarafından belirlenen ömürleri dolmuş veya tamir edilemeyecek bir arızaya

sahip komponentler, kurtarılamaz olarak sınıflandırılır ve ömürleri uzatılana veya Genel Mü-

dürlük veya onaylı bir tasarım kuruluşu tarafından bir tamir çözümü onaylanana kadar bu kom-

ponentlerin, komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin verilmez.

Bakım verileri

MADDE 14 – (1) Kuruluş, modifikasyon ve onarımlar dahil olmak üzere, gerekli olan,

geçerli ve güncel tüm bakım verilerini bakımın gerçekleştirilmesi sırasında hazır bulundurur

ve kullanır.

(2) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, bakım amaçlı kullanılacak her türlü ve-

rinin uygunluğu Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Kuruluş, bakım personeli tarafından kullanılan bakım verilerinde yer alan hatalı,

eksik veya anlaşılmaz prosedür, uygulama, bilgi veya bakım talimatlarının tespit edilmesi ha-

linde, kayıt altına alınmasını ve söz konusu bakım verisini yayınlayan kuruluşa bildirilmesini

ve geri bildirim yapılmasını içeren prosedürler oluşturur.

(4) Kuruluş, bakım talimatlarını sadece BKEK’te belirtilen bir prosedüre uygun olarak

değiştirebilir.

(5) Kuruluş, bünyesindeki tüm birimlerde gerçekleştirilecek bakım uygulamalarında

kullanılmak üzere ortak bir bakım kartı veya iş kartı sistemi oluşturur.
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(6) Kuruluş, geçerli tüm bakım verilerinin gerektiği zaman bakım personelinin kulla-

nımı için hazır bulundurulmasını sağlar.

(7) Kuruluş, gerekli tüm bakım verilerinin güncel olarak tutulmasını sağlamak için bir

prosedür oluşturur.

Üretim planlama

MADDE 15 – (1) Kuruluş, bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak

amacıyla, gerekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesislerin kullanıl-

masını planlamak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir sistem oluşturur.

(2) Bakım görevlerinin planlanması ve vardiyaların düzenlenmesi, insan performansı

sınırları göz önünde bulundurularak yapılır.

(3) Vardiya veya personel değişimi gibi nedenlerle bakım görevlerinin devam ettirilmesi

veya tamamlanması için iş devrini gerektiren durumlarda, gerekli bilgiler giden ve gelen per-

sonel arasında belirlenecek prosedürlere uygun şekilde aktarılır.

Bakımın sertifikalandırılması

MADDE 16 – (1) Bakım çıkış sertifikası, işleticinin talep ettiği tüm bakımın, bakım

kuruluşu tarafından 14 üncü maddede tanımlanan bakım verilerinin ulaşılabilirliğini ve kulla-

nımını da dikkate alarak, 20 nci maddede belirtilen BKEK prosedürlerine uygun olarak ger-

çekleştirildiği ve uçuş emniyetini tehlikeye atacağı bilinen hiçbir uygunsuzluğun bulunmadığı

doğrulandığında, bakım kuruluşu adına yetkilendirilmiş onaylayıcı personel tarafından düzen-

lenir.

(2) Bakım çıkış sertifikası, herhangi bir bakımın tamamlanmasının ardından ve uçuştan

önce düzenlenir.

(3) Bakım sırasında tespit edilen yeni arızalar veya tamamlanamayan bakım iş emirleri,

bu tür arızaların giderilmesi veya bakım iş emirlerinin eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik

mutabakat alınması amacıyla hava aracı işleticisinin dikkatine sunulur. Hava aracı işleticisinin

bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen buna benzer bakımları kabul etmediği durumlarda, altıncı

fıkra hükümleri geçerlidir.

(4) Hava aracına takılı olmayan bir komponente yapılan herhangi bir bakımın tamam-

lanmasının ardından bakım çıkış sertifikası düzenlenir.

(5) Birinci fıkraya istisna olarak, kuruluş, işletici tarafından talep edilen tüm bakımları

tamamlayamadığı durumlarda, sadece onaylanmış hava aracı sınırlamaları dâhilinde bir bakım

çıkış sertifikası düzenleyebilir. Kuruluş, bu hususu düzenlediği hava aracı bakım çıkış sertifi-

kasında belirtir.

(6) Birinci fıkraya ve 13 üncü maddeye istisna olarak, uygun bakım çıkış sertifikasına

sahip bir komponentin mevcut olmaması nedeniyle bir hava aracının ana hat bakım veya ana

üs bakım istasyonu haricinde bir yerde kalması durumunda, uygun bakım çıkış sertifikasına

sahip olmayan bir komponentin, en fazla 30 uçuş saati için veya hava aracının ana hat veya

ana üs bakım istasyonuna ilk dönüşüne kadar, hangisi daha erken ise, geçici olarak takılmasına
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izin verilebilir. Söz konusu bu komponentin takılması, hava aracı işleticisinin mutabakatına,

komponentin uygun sayılabilecek bir bakım çıkış sertifikasına sahip olmasına veya geçerli tüm

bakım ve operasyon gerekliliklerini karşılamasına bağlıdır. Geçen süre zarfında birinci fıkra

ve 13 üncü madde kapsamında uygun bir bakım çıkış sertifikası edinilmediği sürece, bu tür

komponentler yukarıda belirtilen zaman sınırı doğrultusunda sökülür.

Bakım kayıtları

MADDE 17 – (1) Kuruluş, gerçekleştirilen bakımın tüm ayrıntılarını kayıt altına alır.

(2) Kuruluş, hava aracı işleticisine, her bir bakım çıkış sertifikasının ve yapılan tamir

ve modifikasyonlar için kullanılan özel onaylı tamir ve modifikasyon verilerinin bir kopyasını

verir.

(3) Kuruluş, bütün ayrıntılı bakım kayıtlarının ve ilgili bakım verilerinin bir kopyasını,

söz konusu bakımın gerçekleştirildiği hava aracının veya komponentin kuruluştan bakım çıkı-

şının yapıldığı tarihten itibaren uygun ortamda üç yıl süreyle muhafaza eder.

Olay bildirimi

MADDE 18 – (1) Kuruluş, kendisi tarafından tanımlanan ve hava aracı veya kompo-

nentin uçuş emniyetini ciddi bir şekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumla sonuçlanmış

veya sonuçlanabilecek her türlü olayı, Genel Müdürlüğe, hava aracının tescilinin kayıtlı olduğu

ülkeye ve hava aracının veya komponentin tasarımından sorumlu kuruluşa bildirir.

(2) Kuruluş, birinci fıkra kapsamında bildirilmesi gereken olayların değerlendirilmesi

ve yorumlanması da dâhil olmak üzere, bu tür raporların toplanmasını, değerlendirilmesini ve

geri bildirim yapılmasını sağlamak için BKEK prosedüründe detaylandırıldığı şekilde bir iç

olay raporlama sistemi kurar.

(3) Kuruluş, söz konusu raporları Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekil ve usulde

hazırlar ve bu raporların, kuruluşun bilgisi dahilindeki durum ve değerlendirme sonuçları hak-

kında tüm ilgili bilgileri içermesini sağlar.

(4) Kuruluş, bakım gerçekleştirmek için bir ticari işletici ile anlaşma yaptığında, işle-

ticinin hava aracına veya komponentine etki eden her türlü durumu işleticiye de bildirir.

(5) Kuruluş, söz konusu raporları, durumun kuruluş tarafından tespit edilmesinden iti-

baren mümkün olan en kısa süre içerisinde 72 saati geçmemek üzere düzenleyerek birinci ve

dördüncü fıkralarda tarif edilen yerlere sunar.

Emniyet ve kalite politikası, bakım prosedürleri ve kalite sistemi

MADDE 19 – (1) Kuruluş, 20 nci madde kapsamında, BKEK’te yer alacak bir emniyet

ve kalite politikası belirler.

(2) Kuruluş, iyi bakım uygulamalarını, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uyum sağ-

lamak için insan faktörlerini ve insan performansını dikkate alarak, hava aracı ve komponent-

lerin 16 ncı madde gereğince açık bir iş emri veya sözleşme ile bakım çıkışlarının yapılabil-

mesini içeren ve Genel Müdürlükçe kabul edilen prosedürler oluşturur.

(3) Kuruluş, bakım faaliyetlerine başlamadan önce Genel Müdürlük tarafından belirle-

nen standartlara uygun bir kalite sistemi kurar.
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Bakım kuruluşu el kitabı

MADDE 20 – (1) Kuruluş, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını belirten ve kuru-

luşun bu Yönetmeliğe nasıl uyacağını gösteren esasları içeren bir BKEK veya ilave doküman-

ları hazırlar.

(2) BKEK, kuruluş ile ilgili bilgilerin güncel kalması için gerektiğinde değiştirilir.

BKEK ve BKEK’te yapılacak değişiklikler Genel Müdürlük tarafından onaylanmadan uygu-

lamaya konulmaz.

(3) İkinci fıkraya bakılmaksızın, BKEK’te yapılacak küçük değişiklikler bir BKEK

prosedürü ile Kuruluşun Kalite Sistemi içerisinde onaylanabilir. Bundan sonra bu durum, do-

laylı onay olarak adlandırılacaktır.

Bakım kuruluşunun yetkileri

MADDE 21 – (1) Kuruluş, BKEK’e uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmeye

yetkilidir:

a) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlerine, onay sertifikasında ve BKEK’te

tanımlanan adreslerdeki tesislerde bakım yapmak.

b) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlerine, bakım kuruluşunun kalite sis-

temi altında çalışan başka bir kuruluşa bakım yaptırmak.

c) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlerine, BKEK’te belirtilen koşullar

doğrultusunda, hava aracının gayri faal olduğu durumlarda veya geçici hat bakım desteği ihti-

yacında herhangi bir yerde bakım yapmak.

ç) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlerine, küçük ölçekli bakımı destek-

leyecek özelliğe sahip olması ve BKEK’in hem bu tarz bir faaliyete izin vermesi hem de söz

konusu yerleri listelemesi şartıyla, hat bakım istasyonu olarak tanımlanmış bir yerde bakım

yapmak.

d) Bakımın tamamlanmasının ardından 16 ncı maddeye uygun olarak bakım çıkış ser-

tifikası düzenlemek.

Bakım kuruluşunun sınırlamaları

MADDE 22 – (1) Kuruluş, yetkili olduğu hava aracı veya komponentine, ancak; gerekli

tüm tesis, ekipman, alet, malzeme, bakım verileri ve onaylayıcı personel mevcut olduğu zaman

bakım yapabilir.

Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler

MADDE 23 – (1) Bakım kuruluşu, kuruluşta gerçekleşecek isim, ana merkez, ilave te-

sis, sorumlu müdür, Genel Müdürlükçe onaylı yönetici personelden herhangi biri, yetkiye etki

edebilecek tesis, alet, ekipman ve malzeme, prosedür, iş kapsamı veya onaylayıcı personel de-

ğişikliklerini, kuruluşun kontrolünde olmayan durumlar hariç olmak üzere, bu değişiklikler

gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
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Yetkinin geçerliliği

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından bu

Yönetmelik gerekliliklerini sağlayan kuruluşlara süresiz yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesi

aşağıdaki şartlara bağlı olarak geçerliliğini korur:

a) Kuruluşun, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen

bulguları süresi içinde uygun şekilde kapatarak, SHY-145 gerekliliklerini yerine getirmesi.

b) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek için Genel

Müdürlüğe veya görevlendireceği personeline, kuruluşa erişim imkanı verilmesi.

c) Sertifikanın askıya alınmaması veya iptal edilmemesi.

(2) Sertifika, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğe iade

edilir.

Bulgular

MADDE 25 – (1) Emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini ciddi şekilde tehli-

keye atan uygunsuzluklar bu Yönetmelik gerekliliklerine göre birinci seviye bulgu olarak ad-

landırılır.

(2) Emniyet standardını düşürebilecek ve uçuş emniyetini tehlikeye atma ihtimali olan

uygunsuzluklar bu Yönetmelik gerekliliklerine göre ikinci seviye bulgu olarak adlandırılır.

(3) Bakım kuruluşu, bulgulara ilişkin bildirimi almasından sonra bir düzeltici önlem

planı tanımlar ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir süre içerisinde söz konusu dü-

zeltici faaliyetleri Genel Müdürlüğün kabulüne sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan bakım kuruluşlarına

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan bakım kuruluşlarına, birinci maddede

belirtilen yaptırımın yanında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 4 üncü ve 8 inci maddelerine uygun olarak aşağıdaki idari yaptırımlar da uygulanır:

a) Yapılan denetimde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olan, emniyet standardını dü-

şüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen önemli bir yetersizlik veya kusur tes-

pit edilmesi halinde; yetkinin tümünde veya bir kısmında bakım kuruluşuna önceden bildirimde

bulunulmaksızın sınırlama yapılır, askıya alınır veya iptal edilir.

b) Yapılan denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak bu Yönetmelik hü-

kümlerinde belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tespit edilmesi

ve ikinci seviye bulgu olarak değerlendirilmesi halinde, bakım kuruluşuna en fazla üç ay süre

verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayan

bakım kuruluşunun bu eksikliklere ilişkin faaliyeti durdurulur. Ancak, tespit edilen eksiklik-

lerden bu süre içerisinde giderilmesi mümkün olmayanların ispatı halinde; bakım kuruluşuna

Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir iş planına göre ek olarak en fazla üç ay süre verilir.
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c) Yetkinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; yetki belgesinin aslı, so-

rumlu yönetici personel onay formları ile BKEK onay sayfasının aslını Genel Müdürlüğe iade

etmeyen bakım kuruluşunun sorumlu müdürü en az iki yıl süreyle başka bir bakım kuruluşunda

veya havayolu işletmesinde yönetici personel olarak görev yapamaz.

ç) Hangar gerektiren bakımın tamamının hangar içinde yapılmaması halinde üs bakım-

dan sorumlu yönetici personel yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde ise yönetici onay belgesi

en fazla üç ay süreyle askıya alınır.

d) 9 uncu maddede belirtilen çalışma ortamını sağlamadan bakım yapılması halinde il-

gili yönetici personel yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde ise yönetici onay belgesi en fazla

üç ay süreyle askıya alınır.

e) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin Genel Mü-

dürlük tarafından iptal edilmesi halinde, bu yönetici en az iki yıl süreyle bir başka bakım ku-

ruluşunda veya ticari hava taşıma işletmesinde yönetici personel olarak görev alamaz.

f) Bakım kuruluşunda görev alan; yönetici personel sayısında eksilme olması halinde,

kuruluşa en fazla kırk beş gün süre verilir. Verilen süre içerisinde bakım kuruluşunun bahse

konu yönetici adayını Genel Müdürlüğe sunamaması halinde, kuruluşun bakım yetkisi eksiklik

giderilinceye kadar kısmi veya tamamen askıya alınır.

g) Genel Müdürlükçe belirlenen şartlara aykırı olarak uygun olmayan onaylayıcı per-

sonel veya destek personeli yetkilendirme belgesi düzenlenmesi halinde, söz konusu yetkilen-

dirme belgesi iptal edilir ve kalite sisteminden sorumlu yönetici personel yazılı olarak uyarılır.

Tekrarı halinde yönetici onay belgesi en fazla üç ay süre ile askıya alınır.

ğ) Genel Müdürlükçe belirlenen sürekli eğitimleri zamanında almayan onaylayıcı per-

sonelin yetkilendirme belgeleri eğitimler tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

h) Erişim ekipmanları ile platformların yetersiz olmasına rağmen bakım yapılması veya

hava aracı tipine uygun olmayan erişim ekipmanları kullanılması halinde, üs bakımdan sorumlu

yönetici personel yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde yönetici onay belgesi en fazla üç ay

süre ile askıya alınır.

ı) Üreticinin uygun gördüğü alet, ekipman kullanılmadan veya kalibrasyon gereklilik-

lerini sağlamayan alet, ekipman kullanarak bakım yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici

personelin yönetici onay belgesi üç ay süre ile askıya alınır ve bu alet, ekipman ile yapılan ba-

kımlar tekrar uygulanır.

i) Güncel bakım verileri kullanılmadan bakım yapılması halinde ilgili sorumlu yönetici

personelin yönetici onay belgesi ile bu bakımı yapan onaylayıcı personelin yetkilendirme bel-

gesi en fazla üç ay süre ile askıya alınır ve geçerliliğini yitirmiş bakım verileri kullanılarak ya-

pılan bakımlar tekrar uygulanır.

j) İnsan performansı sınırlarını dikkate almadan ve insan faktörleri unsurlarını göz ardı

edilerek bakım planlaması yapılması halinde, ilgili sorumlu yönetici personel yazılı olarak uya-

rılır. Tekrarı halinde yönetici onay belgesi en fazla üç ay süreyle askıya alınır.

11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



k) 11 inci maddede belirtilen onaylayıcı personelin, 16 ncı maddede belirtilen bakım

çıkış sertifikalarını kendi adına başka bir personele imzalatması veya mühürletmesi halinde

söz konusu onaylayıcı personelin yetki belgesi en fazla altı ay süre ile askıya alınır.

l) 17 nci maddede belirtilen hususları yerine getirmeyen kuruluş hakkında onayın kıs-

men veya tamamen askıya alınması ve idari para cezasına yönelik işlem yapılır.

m) 18 inci maddede belirtilen olay bildirimleri ile ilgili ortaya çıkan olayların bildiril-

memesi halinde olayı tespit eden onaylayıcı personelin yetkilendirme belgesi ile olayın ger-

çekleştiği birimden sorumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi en fazla üç ay süre ile

askıya alınır.

n) Bakım kuruluşunun kurmuş olduğu kalite sistemi çerçevesinde yapacağı denetleme-

lerin uygun standartlarda ve gerekli zamanlarda yapılmaması halinde kalite sisteminden so-

rumlu yönetici personel yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde, yönetici onay belgesi en fazla

üç ay süre ile askıya alınır.

o) Kuruluşun kalite sistemi çerçevesinde yaptığı denetlemelerde tespit edilen bulgulara

yönelik gerçekleştireceği düzeltici işlemlerin uygun şekilde tamamlanmaması halinde ilgili so-

rumlu yönetici personelin yönetici onay belgesi en fazla üç ay süre ile askıya alınır.

ö) 19 uncu maddede belirtilen sistemleri ve prosedürleri Genel Müdürlükçe belirlenen

süreler içerisinde oluşturamayan kuruluşların bakım yetkisine, eksiklik giderilinceye kadar

yeni bir ilave yapılmaz.

p) 21 inci maddede belirtilen yetkilerin haricinde bir hava aracına veya komponentine,

yetki belgesindeki ve BKEK’teki sınırlamalar dışında ve yetkili olmadığı adreslerde bakım ya-

pılması halinde ilgili sorumlu yönetici personel onay belgesi en fazla üç ay süre ile askıya

alınır. Tekrarı halinde iptal edilir.

r) Yönetici onay belgesi iki kez askıya alınmış olan sorumlu yönetici personelin üçüncü

kez yönetici onay belgesinin askıya alınması zaruretinin oluşması halinde, bu personelin yö-

netici onay belgesi iptal edilir.

Sorumluluklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından

ve uygulanmasından onaylı bakım kuruluşları ve yönetici personel ile kuruluşta görevli diğer

ilgili personel, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onay-

lı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalı ve ilgili

uygulama ve araştırma merkezlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çocuk gelişimi ile
ilgili her alanda bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
değerlendirme, danışmanlık hizmeti vermek, çocuk gelişimi alanında eğitim gören lisans ve
lisansüstü öğrencilerine uygulama olanağı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinler arası bir uygulama ve araştırma alanı olan çocuk gelişimi konusunda, Ha-

cettepe Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) 0-18 yaşlar arasındaki; normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, normal ge-
lişim gösteren veya özel gereksinimli olup kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş
korunmaya muhtaç çocuklar ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sos-
yal ve duygusal tüm gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştirmek, aileye, profesyo-
nellere ve topluma hizmet sunmak amacıyla çocuk gelişimi alanında; eğitim, uygulama ve araş-
tırma hizmeti vermek,
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c) Konuyla ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çer-
çevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

ç) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda araştırmalar yapan farklı disiplinlerden bilim in-
sanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme/eğitim
projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

d) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda Merkezde yürütülen çalışmaların sonuçlarını, ço-
cukların yüksek yararını gözeterek çeşitli platformlarda ilgili profesyoneller, sivil toplum ku-
ruluşları ve kurumlarla paylaşmak,

e) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sem-
pozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

f) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya
yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını ve toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak,

g) Bebeklik, erken çocukluk, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerindeki normal
gelişim gösteren ve/veya özel gereksinimli tüm çocukların sağlık, gelişim ve eğitim hizmetle-
rine daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli birimleri kurmak ve çalışmalarını takip
etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOMETRİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır;
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında, farklı

disiplinlerde uzman kişileri bir araya getirerek, Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda
araştırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Üniversite içinde ve dışında sosyal bilimler alanında anket, ölçek, test ve envanterleri
bilimsel ilkeler doğrultusunda hazırlayıp uygulamak ve bunlardan elde edilen verileri çözüm-
leyip yorumlamak, Üniversite içinde ve dışında istatistik alanında veri çözümleme, yorumlama
ve raporlama hizmeti vermek.

c) Üniversitenin mezun ve okuyan öğrencileri ile akademik, idari ve emekli personelinin
kurumsal özdeşimlerinin, Üniversiteye ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeylerinin düzenli
aralıklarla incelenmesi ve Üniversitenin kurum kültürü üzerine araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Yurt içinde ve yurt dışında, psikometri alanında uygulama, araştırma, incelemeler

yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
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b) Psikometrik araştırmalar konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminer-
ler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tip etkin-
liklere katılmak,

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikometri ders ve semi-
nerlerinin verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda
bulunmak,

ç) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
d) Psikometri alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı

kurmak, bütün kurum ve kuruluşların psikometri ile ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak, ih-
tiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hiz-
meti vermek ve veri sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TRANSGENİK HAYVAN TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Transgenik Hayvan Teknolo-

jileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tıp, biyoloji ve biyoteknoloji alanında genetik olarak

değiştirilmiş hayvanları kullanarak deneysel modellerin oluşturulması ve bu modellerin kulla-
nım alanlarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda transgenik hayvan üretim teknolojilerinin
uygulanması alanında araştırmacılara hizmet-danışmanlık, lisans-lisansüstü düzeyde eğitim-
öğretim ve toplumsal bilinçlendirme sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Standart transgenik hayvan üretim teknolojilerinin uygulanması ve yeni teknolojilerin

araştırılması,
b) Tıp, biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki araştırmacılara transgenik hayvan modelleri

üretmek veya mevcut modelleri sağlamak ve bu konuda danışmanlık yapmak,
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c) Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında transgenik teknolojilerle ilgili dersler
vermek ve kurslar düzenleyerek bu programlara destekte bulunmak,

ç) Konu ile ilgili yurt içi ve dışı paydaşlarla ortak işbirlikleri, projeler, sempozyumlar
ve değişim programları yapmak,

d) Biyomedikal araştırma alanındaki araştırıcılara sağlanacak hayvan modeller ile ulusal
bilim seviyesinin rekabet gücünü arttırmak ve evrensel bilime katkıda bulunmak,

e) Kamuoyunu ve bilimsel çevreleri bilgilendirmek amacıyla, transgenik teknolojiler
ile ilgili etkinlikler düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Transgenik teknolojiler ile ilgili sertifika programları düzenleyerek bu alana ilgi du-
yan araştırmacılara uygulamalı eğitim vermek,

g) Faaliyet alanları ile ilgili aktivitelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kapsamlı
ve multidisipliner tüm bilimsel araştırmaları planlamak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir Müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2013 – Sayı : 28674

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44



11 Haziran 2013 – Sayı : 28674                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45



—— • ——

KURUL KARARI

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO : 20

KARAR : 26 Ocak 2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1, 2

ve 3 No’lu Kurul kararları, 24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 No’lu Kurul kararları ile 21 Nisan 2012 tarihli ve

28271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17, 18 ve 19 No’lu Kurul kararlarının tümünde

“BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI” başlıklı F bendinde geçen “18 inci mad-

desinde” ibaresi “19 uncu maddesinde” olarak değiştirilmiştir.
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11/6/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Haziran 2013 

SALI 
Sayı : 28674 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı’nca, “Destek Personeli Hizmeti’’ İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarfını en geç 27 Haziran 2013 günü saat 10.00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - İhale zarfı aynı gün saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 
6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5047/1-1 

—— • —— 
YHT HATLARI İÇİN 30.000 M³ BALAST TEMİNİ (YENİDOĞAN 10.000 M³, ESKİŞEHİR 

10.000 M³, HOROZLUHAN 10.000 M³) İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/73543 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA ALTINDAĞ 
ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/1741- (0312) 309 05 75 
c) Elektronik Posta Adresi : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Balast 30.000 m³ 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 01/07/2013 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi  
2. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5017/1-1 
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FABRİKAMIZ GENEL MUHASEBE VE PERSONEL SERVİSİNDE BÜRO ELEMANI 

ÇALIŞTIRILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/74743 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 -1478/        

0 222 230 59 15 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Genel Muhasebe ve Personel 

Servisinde Büro Elemanı Çalıştırılması Hizmet 

İşçiliği (12 Aylık - 4 Kişi) 

b) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI İDARİ 

BİNASI 

c) İşin süresi : Firmayla Sözleşme İmzalandıktan Sonra 12 AY 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 21.06.2013 Cuma günü - Saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı/ 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. (Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE 

ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR.89 

0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK –YUNUS EMRE ŞB.-TR47 0001 5001 5800 

7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞI 

ŞB. -TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 

ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
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veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7 - Teklifler, 21.06.2013 Cuma günü saat 15:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA 

FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5027/1-1 

—— • —— 

KÖPÜKLÜ MELAS İLE TANKLARIN TABANINDAKİ KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN 

SATIŞI VE TANKLARIN TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın melas tanklarındaki (1, 2 ve 3 No’lu olmak üzere 3 adet) köpüklü melas ile 

tankların tabanındaki kristalize olmuş melasın satışı ve tankların temizliği işidir. 

1 - İhale kapalı zarf usulü fiyat teklif almak, suretiyle 24/06/2013 Pazartesi günü saat 

14.30’da Burdur Şeker Fabrikası ofis binasında yapılacaktır. 

2 - İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, ihalenin yapılacağı adresteki Burdur Şeker Fabrikası 

Ticaret Servisinden (Tel: 0 248 233 19 35 - Faks: 0 248 233 12 67) bedelsiz olarak temin 

edilebilir. İhaleye iştirak edecekler şartname almak zorundadır. 

3 - Geçici teminat tutarı 2,500,00 (Y.İkibinbeşyüz Türk Lirasıdır.) 

4 - Teklif mektupları en geç 24/06/2013 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar fabrikamız 

Haberleşme Servisi’ne verilmiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - İhaleye katılacakların teklif mektubu ekinde; Geçici teminat, imza sirküleri, yetki 

belgesi, oda kayıt belgesi ile adres beyanlarını sunmaları gerekmektedir. 

6 - Teklif fiyatlarının düşük görülmesi halinde ikinci teklifler alınabileceğinden veya 

arttırmaya gidilebileceğinden isteklinin ya da İstekliyi temsile yetkili kişinin yetki belgesi ile 

birlikte ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunması şarttır. Hazır bulunmayanların 

teklifleri nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

7 - Bu mal satımı 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri 

Kanununa tabi olmadığından Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte 

serbesttir. 5020/1-1 
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KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİNDE (YARIMCA KÖYÜ) 

YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi (Yarımca Köyü), 1234 ada, 3 parselde 

kayıtlı taşınmaz yap - işlet - devret modeliyle ihale edilecektir. 

2 - Firmalar, taşınmaz üzerinde yapmayı planladıkları yapının maliyetinin en az %3 ile 

teklif ettikleri ortalama yıllık kiranın en az %10 unun toplamı kadar geçici teminat verecektir.  

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden “Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/KOCAELİ 

adresindeki İzmit Kan Bağışı Merkezinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12 TEMMUZ 2013 günü saat 10:30’a kadar “Yahya 

Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/KOCAELİ adresindeki İzmit Kan Bağışı 

Merkezi Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13 TEMMUZ 2013 günü saat 14:00’de 

İzmit Kan Bağışı Merkezi Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5039/1-1 

—— • —— 
ÇELİKHANE CÜRUFU DEĞERLENDİRME TESİSİ KURULMASI VE 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İskenderun Demir Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’nin Cüruf Stok Sahasında stoklanmış 

bulunan ve 2014 yılı sonuna kadar üretilecek olan Çelikhane cürufunun içindeki ürün ve atıkların 

ayrıştırılması, sınıflandırılması, ayrı ayrı stoklanması amacıyla; proje çalışmalarının yapılması, 

projeye uygun ekipmanların temini, işyerine nakli, tesisin kurulması ve işletilmesi işini kapsar. 

2 - Firmalar teklif vermeden önce iş yerini, çevresini ve çalışma şartlarını yerinde görecek 

ve sözleşme konusu iş ile ilgili genel bilgileri edinecek ve “Yer Görme Belgesi” alacaktır. Teklif 

ekinde yer görme belgesi olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır 

3 - Yer görme 18.06.2013 günü saat 09:00 da yapılacaktır. Yer görmeye gelecek firmalar 

gelecek firma temsilcisinin bilgilerini skoroglu@isdemir.com.tr ve oblengabs@isdemir.com.tr 

posta adresine bildireceklerdir.  

4 - Teklif İsteme Mektubu ve ekleri internet üzerindeki ftp://ftp.isdemir.com.tr adresinde 

bulunmaktadır. Bu adresteki bilgilere ulaşabilmeniz için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Kullanıcı adı: hizalimgaus 

Parola : crf2013 

5 - Teklif mektupları en geç 02.07.2013 Salı günü saat 16:00’a kadar Şirketimizin 

İskenderun Genel Müdürlük ofisindeki Haberleşme ve Arşiv Amirliğine ulaştırılmış olacaktır. Bu 

tarih ve saatten sonra ulaştırılacak teklif mektupları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.  

6 - Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında olmayıp, İhale konusu işi 

yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir. 

 5045/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

“Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mah., 1853 Ada 20 Parsel, 1943 Ada 1 Parsel, 

1944 Ada 2 Parsel,1949 Ada 1 Parsel ve 1954 Ada 2 Parselin peşin satışı” işine ait ihale ilanı 

04.06.2013 tarih ve 28667 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Ancak: İlanda yer alan 1954 

Ada 2 Parsel sehven 1949 Ada 2 Parsel olarak yazılmış olup; düzeltme ilanı yayımlanmasına 

karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında 1954 Ada 2 Parsel olarak esas 

alınması gerekmektedir. 5022/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 

İHTİYACI 1 ADET SERT KAPAK HAZIRLAMA SİSTEMİ (MATBAA) VE 1 ADET YARI 

OTOMATİK TEL DİKİŞ MAKİNESİ (MATBAA) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 1 adet sert 

kapak hazırlama sistemi (matbaa) ve 1 adet yarı otomatik tel dikiş makinesi (matbaa) teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ 

İHALE EVRAK 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Sert Kapak Hazırlama Sistemi 1. Kısım 130,00 TL 18.06.2013 

Yarı Otomatik Tel Dikiş Makinesi 2. Kısım 100,00 TL 18.06.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümanı bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin Kısım-1 ve Kısım-2 malzeme listelerinde belirtilen 

matbaalardan her biri için ayrı ayrı kısmı teklif verilebilecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4989/1-1 
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MUHTELİF ÇAP VE ÖLÇÜDE BORU VE FLANŞLARIN İMALATININ VE 

SPOOL’LAMASININ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü BGKA sisteminde kullanılmak üzere 

muhtelif çap ve ölçüde boru ve flanşların imalatının ve Spool’lamasının, teknik şartname 

esaslarında temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/69364 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191         FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü BGKA 

sisteminde kullanılmak üzere muhtelif çap ve ölçüde 

boru ve flanşların imalatının ve Spool’lamasının, 

teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi  : Teslim süresi 90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 02.07.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 

0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 02.07.2013 saat 14:00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4822/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

A-a) İhale Kayıt - Dosya No : 2013/69711 -- 2013/42 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Santral Ünitelerindeki 32 Adet Çatı Fanının 

(Motoru, Elektrik Panosu, Güç Devresi vb, 

Ekipmanları İle Birlikte) Teknik Şartnameye Göre 

Temini ve Montaj İşlerinin Yapılarak Devreye 

Alınması İşi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme  

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 26/06/2013 Saat: 14.00 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 

8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb. 

TR170001000390377120435440 nolu hesaba  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 4905/1-1 
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TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj 

ve montaj işçiliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/73576 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km.Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki 

tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliğinin 1 kişiyle 

yapılması hizmet işi  

b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası sahası içerisinde bulunan tüm 

binalar ve sahada tesisatın bulunduğu tüm alanlar  

c) İşin süresi : 12 Ay  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar 

Konya Karayolu 22 Km/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 26/06/2013 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işi tamamı için teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4968/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 

açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  

  06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05/287 91 77 - 0 312 287 34 49 

c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 

2 - İhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler : 

 

Sıra No 

İhale Dosya 

No 

Son Teklif 

Verme 

Tarih ve 

Saati İli 

İhale Edilecek 

Jeotermal Alanın 

Adı 

Jeotermal Alan 

için Belirlenen 

Geçici Teminat 

Tutarı  

(ABD Doları) 

Jeotermal 

Alan 1 
2013/JA-245 

03/07/2013 

11:00 
Afyon 

Merkez-Çıkrık-

Susuz ve İscehisar 
15.000 $ 

Jeotermal 

Alan 2 
2013/JA-246 

03/07/2013 

11:00 
Ankara 

Beypazarı-Bağözü-

Kuyucak 
30.000 $ 

Jeotermal 

Alan 3 
2013/JA-247 

03/07/2013 

11:00 
Ankara 

Çamlıdere-

Meşeler-Tatlak 
45.000 $ 

Jeotermal 

Alan 4 
2013/JA-248 

21/06/2013 

11:00 
İzmir Aliağa 40.000 $ 

Jeotermal 

Alan 5 
2013/JA-249 

21/06/2013 

11:00 
Nevşehir Acıgöl-Tepeköy 45.000 $ 

Jeotermal 

Alan 6 
2013/JA-250 

21/06/2013 

11:00 
Nevşehir 

Ürgüp-Ortahisar-

Ayvalı 
50.000 $ 

Jeotermal 

Alan 7 
2013/JA-251 

21/06/2013 

11:00 
Nevşehir Merkez 80.000 $ 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü  

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 

şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 

Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 

Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen 

tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 4986/1-1 
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İHTİYACI VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede 

ayrıntısı belirtilen video konferans sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. 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. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.  

 4987/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı 

(İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2 adet güvenlik duvarı cihazı teknik 

şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET, PALO ALTO veya JUNİPER 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de 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 2 adet güvenlik duvarı cihazı 

teknik şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET, PALO ALTO veya JUNİPER 

markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. 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. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4992/1-1 
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YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı olan 

yazılım lisansı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, ek idari şartnamesine ve istenilen 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, ek idari şartnamesine Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, ek idari 

şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. 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. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı olan 3500 adet masaüstü bilgisayar 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. 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. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4990/1-1 
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BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar bilgisayar, iş istasyonu ve monitör teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP, DELL 

veya LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/06/2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de 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 muhtelif cins ve miktar 

bilgisayar, iş istasyonu ve monitör teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP, DELL veya 

LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. 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. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4991/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İLE 

2013/2014 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM 

VE ONARIMI HİZMET ALIMI açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2013/71702 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat)    Dahili: 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

  1 - Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi Hizmeti 10 kişi ile 

2013/2014 çalışma dönemi ±%20 toleranslı 160 takvim 

gününde yapılacaktır. 

  Teknik Şartnamenin 2. maddesi gereği 1 Adet Çevre 

Mühendisi, 3 Adet Makine Teknisyeni, 3 Adet Elektrik 

Teknisyeni ve 3 Adet personel olmak üzere toplam 10 (on) 

personel ile yapılması hizmetidir. 

  2 - Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmetleri 36 kişi ile 

kampanya döneminde ±%20 toleranslı 100 takvim 

gününde yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26.06.2013 - Saat 14.00 

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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

A - Yüklenici; 1 Adet Çevre Mühendisinin noter onaylı diploma sureti ile 3 Adet Makine 

Teknisyenin, 3 adet Elektrik Teknisyenin ve en az ilköğretim mezunu olacak 3 Adet 

personelininde diploma suretlerini sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır. 

B - Pancar Analiz Laboratuarında çalışacak 36 kişinin tamamı en az Lise veya dengi 

meslek lisesi mezunu olacak olup, Yüklenici Personelin diploma suretlerini sözleşme aşamasında 

İdareye vermek zorundadır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde Personel 

çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 26.06.2013 Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
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11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 4936/1-1 
—— • —— 

200 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 

2.100.000 Adet 200 Gr. Rize Turist Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 40,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.06.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
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 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
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. 4544/1-1 

—— • —— 
SOĞUTMA GRUBU SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 
Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğüne 1 adet soğutma grubu alınması işi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 
50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 
5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 
konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 
İhale tarihi 14 Haziran 2013 Cuma günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı 
zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 4939/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/72583 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı 

 

VII. BÖLGE: 

6.600 Mt Konya-Ereğli-Yeniköy, 

 Konya-Karapınar-Kayalı Karotlu  

 Maden Sondajı, 

VIII. BÖLGE: 

4.250 Mt Adana-Aladağ-Küp Köyü (Tezginin Mezarlı T.), 

 Adana-Aladağ-Küp Köyü (Bozluk T.)  

 Karotlu Maden Sondajı, 

IX. BÖLGE: 

3.750 Mt Elazığ-Keban-Yahyalı, 

 Elazığ-Baskil-Y.Sosikan Karotlu  

Maden Sondajı, 

XI. BÖLGE: 

1.000 Mt Tekirdağ-Kırklareli-Edirne 

 Çorlu, Muratlı (Tekirdağ)-Lüleburgaz  

 (Kırklareli)-Keşan (Edirne) 

 Yukarı Sevindikli-Büyük Karıştıran-Küçük  

 Karıştıran-Akça-İğneler-Göçerler-Marmaracık 

 -Erikli Karotlu Maden Sondaj 

 

olmak üzere toplam 15.600 Metre. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 4 (dört) bölgede 

yapılacaktır. 

c) İşin süresi : VII BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten 

(yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) 

takvim günü, VIII, IX, XI. BÖLGELER 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde 

işyeri teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işin 

süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge 

kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme 

tarihidir) tarihinden itibaren VII. Bölge 150 

(yüzelli), VIII. Bölge 120 (yüzyirmi), IX. Bölge 

120 (yüzyirmi) ve XI. Bölge 60 (altmış) takvim 

günü, 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama 

Koordinatörlüğü Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2013 - 10:30 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 4923/1-1 

—— • —— 
Standard advertisement for local publication 

Construction of Rize Tea Research and Application Centre 

EuropeAid/134611/M/WKS/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 
Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate 

(MoSIT/RCP-CID) intends to award a work contract for construction of an administration 

building and a factory building, etc. based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction 

(Red Book - First Edition 1999), and the design and construction of a tea waste recycling facility 

and warehouse, etc. based on the FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build 

(Yellow Book - First Edition 1999) in Rize, Turkey with financial assistance from the the 
Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in 

Turkey. The tender dossier is available for inspection at Regional Competitiveness Programme 

Coordination and Implementation Directorate (RCP-CID), TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 23 

İdari İşler Ofisi (Administrative Affairs Room) (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya / Ankara, 

TURKEY /published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome  
and on MoSIT/RCP-CID website: 

http://ipa.sanayi.gov.tr.  

The deadline for submission of tender is 12.08.2013 at 12:00 p.m. (local time). Possible 

additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

on MoSIT/RCP-CID website:  
http://ipa.sanayi.gov.tr. 4953/1-1 

—— • —— 
74 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE 

SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi; 
2011 - 2012 doğumlu 31 baş erkek ve 43 baş dişi tay olmak üzere toplam 74 baş Safkan 

Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale, 02.07.2013 Salı günü saat 13.00’de Karacabey TARIM İşletmesi Müdürlüğü 

atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir. 

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, 

Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir. 

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi 

gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. 

İlan olunur. 4958/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Gaziantep Merkez V. Kısım Organize 
Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No : 7  
  Başpınar/GAZİANTEP 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 1.120 hektarlık Gaziantep Merkez V. Kısım 

Organize Sanayi Bölgesine ait yol (kaplama hariç), 
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : GAZİANTEEP 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  
d) İşin süresi : 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 68.312.200.-TL  
f) Geçici teminatı : 4.781.854.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 27/06/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 

postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize 

Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 

500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5033/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas:1970/426 ve Karar:1971/122 sayılı dava 

dosyasının mahkeme kaleminde ve arşivde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4998/1-1 

————— 

İstanbul 24. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/103 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  4999/1-1 

————— 

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapatılan Fatih 3. Asliye Hukuk Mahkemesi)'nin 

2001/439 Esas ve 2006/14 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı 

Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa 

Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya 

için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur.  5000/1-1 

————— 

Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2011/81 Esas 

sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 

Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  

 5001/1-1 

————— 

İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2000/11823 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  5002/1-1 

————— 

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2010/709 Esas ve 2011/75 Karar sayılı dosyasının zayi 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  5003/1-1 

————— 

Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/379 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  5004/1-1 

————— 

Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/690 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  5005/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş..'nin XIV no.lu Adana 

Petrol Bölgesinde Adana, Mersin İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/GYP/4773 hak sıra 

numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesini 03.06.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 48 ve 49'uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 

maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü'nün 69'uncu maddesi gereğince, 

Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 

selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 

olunur. 4977/1-1 

————— 

Teknik Sondaj Jeotermal Gaz Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol 

Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TEK/4961 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi 6326 

sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4’üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

tarafından 31.05.2013 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatname bu tarihte sona ermiştir. 

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz 

kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin 

teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli 

mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 4978/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 04.06.2013     Karar No: 6679 

ŞİRKETİN :  

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  

- MERKEZİ : Ankara 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 29.03.2013  

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : İşletme Ruhsatı  

- BÖLGESİ : I No.lu Marmara  

- SAHA İŞARETİ : TPO/I/CA 

- KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 

- KAPSADIĞI İLÇE : Çorlu 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 943 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3791-5213 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F19-a3 

haritasındaki 138 metre yükseltili Yoz T. nirengisinden N–102° 00' doğrultuda ve 2.920 metre 

uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 2.313 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 4.073 

metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F19-a3 haritasındaki 118 metre 

yükseltili nirengisinden N–249° 45' doğrultuda ve 2.480 metre uzaklıktadır. (c)’den 2.313 metre 

kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 4.071 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 
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KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı’nın 31.05.2013 tarihli Olurları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 29.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3791–5213 hak sıra no.lu işletme 

ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının 

kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 

ay 1 günlük sürenin aynı Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden 

mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı 

tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 4979/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:04.06.2013     Karar No: 6681 

ŞİRKETİN :  

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  

- MERKEZİ : Ankara  

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara 

- MÜRACAAT TARİHİ : 17.04.2013 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : İşletme Ruhsatı  

- BÖLGESİ : I No.lu Marmara  

- SAHA İŞARETİ : TPO/I/CC 

- KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 

- KAPSADIĞI İLÇE : Çorlu  

- YÜZÖLÇÜMÜ : 864 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3791-5215 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F19-b4 

haritasındaki 162 metre yükseltili nirengiden N-223° 00' doğrultuda ve 740 metre uzaklıktaki (a) 

köşesinden başlayarak 2.005 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 4.305 metre batıda (c)’ye 

doğru çizgi, (c)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F19-b4 haritasındaki 139 metre yükseltili nirengiden 

N–277° 30' doğrultuda ve 1.370 metre uzaklıktadır. (c)’den 2.005 metre kuzeyde (d)’ye doğru 

çizgi, (d)’den 4.304 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı’nın 31.05.2013 tarihli Olurları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 17.04.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3791-5214 hak sıra no.lu işletme 

ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının 
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kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 

ay 20 günlük sürenin aynı Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden 

mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı 

tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 4980/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 04.04.2013     Karar No: 6680 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ : Ankara 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara 

- MÜRACAAT TARİHİ : 29.03.2013 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : İşletme Ruhsatı  

- BÖLGESİ : I No.lu Marmara  

- SAHA İŞARETİ : TPO/I/CB 

- KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 

- KAPSADIĞI İLÇE : Çorlu  

- YÜZÖLÇÜMÜ : 2.739 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3791-5214 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F19-c1 

haritasındaki 143 metre yükseltili nirengiden N–79° 45' doğrultuda ve 1.130 metre uzaklıktaki (a) 

köşesinden başlayarak 1.234 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 2.039 metre doğuda 

(c)’ye doğru çizgi, (c)’den 6.939 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 1.342 metre batıda 

(e)’ye doğru çizgi, (e)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F19-c2 haritasındaki 185 metre yükseltili 

nirengiden N-321° 30' doğrultuda ve 3.050 metre uzaklıktadır. (e)’den 925 metre kuzeyde (f)’ye 

doğru çizgi, (f)’den 2.433 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 6.476 metre kuzeyde (h)’ye 

doğru çizgi, (h)’den 1.062 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 771 metre kuzeyde (j)’ye doğru 

çizgi, (j)’den 2.793 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı’nın 31.05.2013 tarihli Olurları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 29.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3791–5214 hak sıra no.lu işletme 

ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının 

kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 

ay 1 günlük sürenin aynı Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden 

mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı 

tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 4981/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/121201 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik 

Santrali İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Kahramanmaraş/Afşin 

Adresi Çoğulhan Kasabası Tel-Faks 0 344 524 26 75/0 344 524 25 80 

Posta Kodu 46501 E-Mail afsinb@euas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cengiz Dericioğlu  

Adresi 
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad.       

No: 14/A Eskişehir 
 

T.C. Kimlik No. 186 949 799 46  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
24952  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5046/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/38446 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe Etimesgut/Ankara 

Adresi 
Hv. Loj. K.lığı Kay.Yön. ve Kont. 

D.Bşk.lığı Etimesgut/Ankara 
Tel-Faks 312-2986040 - 2491062 

Posta Kodu 06790 E-Mail hvlojkontrat@hvkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GEOSIS Makina Mühendislik İthalat 

İhracat Danışmanlık Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Cad. 

No: 14/3 Balgat/Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
394 044 7325  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
254174  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4993/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/18026 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı T.C. Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. 

No: 4 - Selçuklu/Konya 
Tel-Faks 

Tel: 0 (332) 233 29 02                              

Fax: 0 (332) 234 21 32 

Posta Kodu 42060 E-Mail konyahsm.satinalma@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İsmail İleri (Birtem Konsantre 

Temizlik Ürünleri) 
 

Adresi 
Doğuş Mah. Küçükkumköprü Cad. 

No:55/B Karatay/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 147 865 947 90  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
54464  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4994/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6487 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun
6488 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun

6490 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon
Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6491 Türk Petrol Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık

Sınav ve Atama Yönetmeliği
— Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)
— Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel

Tebliğ (Seri No: 1)

KURUL KARARI
— Biyogüvenlik Kurulu Kararı (No: 20)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


