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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Si-
gortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere
“tüzel kişiliği haiz” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kurul, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin etkin biçimde çalışmasını temi-

nen, Şirketin organizasyon ve insan kaynakları yapısında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin
yapılmasını talep edebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Şirketin, harcamalarında ve istihdam politikalarında, tasarrufa riayet edilmesi esas-

tır. Şirket, her altı ayda bir Kurula ayrıntılı harcama raporu sunar. Hangi harcamaların Şirket
ve Havuz tarafından yapılacağı hususu, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket
ve Havuz arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Havuz kaynakları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değer-
lendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Reasürans
MADDE 21 – (1) Havuz, üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası

sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edebilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve  beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından
belirlenen standart poliçeler üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını Havuza devreder.

(4) Kanun kapsamındaki tarım sigortası teminatları münhasıran Havuz tarafından ve-
rilir. Bu teminatlar risk yönetimi açısından şartların gerekli kılması ve Kurul tarafından uygun
görülmesi halinde sigorta şirketleri ile müştereken de verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Su ürünleri sigortalarının risk incelemeleri, su ürünleri mühendisi, su ürünleri bö-

lümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendisi ve veteriner hekimler; hasar
tespitleri ise veteriner hekimle birlikte su ürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat
mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendislerinden birisi tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Ba-

kan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 225 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşa-
ğıdaki (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendinin (6), (7) ve (8) nu-
maralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Taksimetre muayenelerinde; (6) numaralı alt bentte verilen hesaplama modu ile üc-
ret tarifesi vermeye yetkili olan kurum/kuruluş tarafından açıklanan açılış ücreti, zaman ve me-
safe tarifesi, birim zaman ve birim mesafe değerleri esas alınır. Taksimetre, açıklanan açılış
ücretine ilaveten mesafe ve zaman aralıkları kendi içlerinde eşit artışlar kaydedecek şekilde
ücreti hesaplar ve ücret göstergesinde gösterir.

6) Taksimetreler; araç, bir saat için belirlenen zaman tarifesi değerinin bir kilometre
için belirlenen mesafe tarifesi değerine bölünmesi ile bulunan dönüşüm hızının altında bir hızda
seyrederken veya beklerken zaman tarifesinin; dönüşüm hızının üzerinde bir hızda seyrederken
mesafe tarifesinin uygulanmasına dayanan ücret hesaplama modunu kullanır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/5/2006 26172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/9/2006 26297
2- 24/1/2008 26766
3- 3/4/2012 28253
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“6) Taksimetrenin açılır açılmaz ücret tarifesi vermeye yetkili olan kurum/kuruluş ta-
rafından belirlenmiş olan açılış ücretini göstermesi ve araç; dönüşüm hızının altında bir hızda
seyrederken belirlenen birim zamana gelinceye kadar, dönüşüm hızının üzerinde bir hızda sey-
rederken ise belirlenen birim mesafeye gelinceye kadar ücret göstergesinde değişikliğin olma-
ması gerekir.

7) Taksimetre; araç, dönüşüm hızının üzerinde bir hızda seyrederken, ilk birim mesafe
geçildikten sonra ve her birim mesafe aşıldığında, kat edilen mesafenin karşılığında ödenecek
toplam ücreti göstermek zorundadır.

8) Taksimetre; araç, dönüşüm hızının altında bir hızda seyrederken veya beklerken, ilk
birim zaman geçildikten sonra ve her birim zaman aşıldığında, geçen sürenin karşılığında öde-
necek toplam ücreti göstermek zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/6/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BATI MISIR KÖK KURDU İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; batı mısır kök kurdunun varlığının tespiti,
yayılmasının engellenmesi ve mücadelesinin yapılması amacıyla alınması gereken asgari ön-
lemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik;
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 15 inci maddesine dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 24/10/2003 tarihli ve 2003/766/EC sayılı Komisyon Kararına pa-

ralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Batı mısır kök kurdu (Diabrotica virgifera Le Conte): Larvalarının mısır köklerinde

beslenerek ve yaralar açmak suretiyle, erginlerinin koçan püskülünde tozlaşmayı engelleyerek
ve koçan danelerinde beslenerek zararlara yol açan zararlı organizmayı,

c) Bulaşık alan: Zararlı organizmanın tespit edildiği alanı,
ç) Enstitü: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, is-

tasyon ve kuruluşları,
d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
e) Güvenlik sahası: Zararlı organizmanın bulaşık olduğu odak nokta alanın 5 km etra-

fında oluşturulan zararlı organizmanın konukçularının yetiştirilmediği alanı,
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f) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önle-
mek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve
malzemelerin kontrol altına alınmasını,

g) Müdürlük: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerini,
ğ) Odak sahası: Zararlı organizmanın tespit edildiği alanın etrafında oluşturulan 1 km’lik

alanı,
h) Sürvey: Batı mısır kök kurdunun bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını

ve yoğunluğunu tespit etmeyi,
ı) Tampon saha: Güvenlik sahası etrafında organizmanın yayılmasını önleyecek şekilde

konukçularının yetiştirilmesine izin verilmeyen alanı,
i)  Zararlı organizma: Batı mısır kök kurdunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tespit, Sürveyler, Sınırlandırılmış Alan, Mücadele Önlemleri, Bulaşıklığı Devam

Eden Alanlarda Yapılacak İşlemler, Havaalanı Çevresinde Bulaşma Riski 
Olan Alanlarda Alınacak Tedbirler ve Bildirimler

Tespit
MADDE 4 – (1) Müdürlükler/Enstitüler, batı mısır kök kurdu şüphesi veya varlığının

doğrulanması halinde Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlar.
Sürveyler
MADDE 5 – (1) Müdürlükler, her yıl mısır yetiştirilen alanlarda zararlı organizmanın

varlığı konusunda sürveyler yürütür.
(2) Sürvey sonuçları, her yılın 31 Aralık günü itibariyle Genel Müdürlüğe bildirilir.
Sınırlandırılmış alan
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürvey sonuçlarına göre,

daha önceden zararlı organizmadan ari olarak tanınmış bir alanda zararlı organizmanın varlığı
tespit edilirse, müdürlükler aşağıda belirtilen sınırları çizilmiş alanları tanımlar.

a) Zararlı organizmanın tespit edildiği alanın çevresinde en az 1 km çapında bir odak
sahası,

b) Odak sahasının çevresinde en az 5 km’lik güvenlik sahası,
c) Buna ek olarak müdürlükler odak sahası ve güvenlik sahası etrafında bir tampon sa-

hası.
(2) Birinci fıkrada belirtilen saha alanlarının kesin sınırlandırılmasında, sağlam bilimsel

prensipler, zararlı organizmanın biyolojisi, yoğunluğu ve özellikle konukçu bitkinin yetiştirilme
sistemi temel alınır.

(3) Şayet odak sahasında tespit edilen zararlı organizmanın varlığı, orijin noktadan baş-
ka bir noktada doğrulanırsa, sınırlandırılmış alanın sınırı buna göre değiştirilir.

(4) Zararlı organizmanın tespit edildiği son yıldan itibaren iki yıl o alanda zararlı orga-
nizma tespit edilmezse, sınırlandırma kaldırılır. 7 nci maddede belirtilen eradikasyon tedbirle-
rinin daha fazla alınmasına gerek yoktur.

(5) Müdürlükler tarafından birinci fıkrada belirtilen alanlar uygun ölçekli haritalara iş-
lenerek Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



Mücadele önlemleri

MADDE 7 – (1) Müdürlükler tarafından, sınırlandırılmış alanların her birinde, ızgara
şeklinde düzenlenmiş uygun cinsel çekici feromon tuzakları ile zararlı organizmanın varlığı
izlenir ve düzenli olarak kontrol edilir. Tuzakların tipi ve sayısı ile tuzak metodunun kullanımda
bölgenin durumu ve sınırlandırılmış alanın özelliği dikkate alınır.

(2) Birinci fıkradaki hükümlere ek olarak, müdürlükler odak sahasında aşağıdakileri
sağlar.

a) Zararlı organizmanın yayılmasını engellemek amacıyla, zararlı organizmanın biyo-
lojisi, yakalanan zararlı organizmanın popülasyonu ve bölgenin iklim koşulları temel alınarak,
taze mısır bitkisi (Zea mays L.) veya bunların taze parçalarının zararlı organizmanın ortaya
çıktığı alandan dışarı çıkarılmaması,

b) Odak sahasının içinden odak sahasının dışına toprak hareketinin olmaması,
c) Zararlı organizmanın yayılmamasını sağlamak amacıyla, zararlı organizmanın biyo-

lojisi, yakalanan zararlı organizmanın popülasyonu ve bölgenin iklim koşulları temel alınarak,
zararlı organizmanın ortaya çıktığı yıldaki günler arasında mısırın hasat edilmemesi,

ç) Mısır alanlarında herhangi bir dönemde, 3 ardışık yıl boyunca ürün rotasyonu yapı-
larak, mısırın sadece bir kez yetiştirilmesi veya tüm odak sahası içinde son yakalama yılından
sonra iki yıl boyunca mısır ekilmemiş olması,

d) Mısır tarlalarında, batı mısır kök kurdunun ergin böceklerinin yumurtlama süresi so-
nuna kadar, zararlı organizmanın çıktığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca zararlı organizmaya
karşı uygun bir mücadele programı yapılması,

e) Mısır alanlarında kullanılan tarımsal makinelerin sahadan ayrılmadan önce bütün
toprak ve döküntülerden temizlenmiş olmaları,

f) Mısır tarlası olmayan alanlarda kendi gelen mısırların sökülmesi.
(3) 5 inci maddede belirtilen sürveyler sonucunda, odak bölgesinde ikiden az zararlı

organizma bulunması halinde ve bildirildikleri yılda ortaya çıktıklarına dair kanıt varsa, bu
maddenin birinci fıkrasının (b), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tedbirler, o yılda hiçbir
örnek bulunmaması şartıyla zararlı organizmanın ortaya çıktığı yıl ve bir sonraki yılla sınır-
landırılabilir. Bu durumda, birinci fıkrada belirtilen izleme odak sahasına yoğunlaştırılır.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere ek olarak, müdürlükler güvenlik saha-
sında en azından aşağıdaki hususları sağlar.

a) Herhangi bir dönemde iki ardışık yılda mısırın sadece bir kez yetiştirildiği ürün ro-
tasyonu (iki yılda bir mısır münavebesi) yapılır,

b) Mısır alanlarında zararlı organizmanın çıktığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca zararlı
organizmaya karşı uygun bir mücadele programı yapılır.

(5) 5 inci maddede belirtilen sürveyler sonucunda, odak sahasında ikiden az zararlı or-
ganizma bulunması halinde ve bildirildikleri yılda ortaya çıktıklarına dair kanıt varsa, güvenlik
sahasında, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen tedbirler,  o yılda hiçbir örnek bulunmaması
şartıyla zararlı organizmanın ortaya çıktığı yıl ve bir sonraki yılla sınırlandırılabilir. Bu durumda
birinci fıkrada belirtilen izleme güvenlik sahasında yoğunlaştırılır.

(6) Birinci fıkradaki hükümlere ek olarak, tampon sahada herhangi bir dönemde iki ar-
dışık yılda mısırın sadece bir kez yetiştirildiği ürün rotasyonu yapılabilir.
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Bulaşıklığı devam eden alanlarda yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddede belirtilen sürveyler sonucunda, iki ardışık yıldan fazla

süre boyunca topraklarının bir bölümünde zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa, müdür-

lükler söz konusu bulaşık toprak bölümünü kapsayacak şekilde alanları tanımlar.

(2) Müdürlükler 7 nci madde hükümlerini uygular veya zararlı organizmanın eradike

edilememesi durumunda, zararlı organizmanın bulaşık alanlardan zararlı organizmadan ari

alanlara yayılmasını sınırlandırmak amacıyla, bulaşık alanlarda ve yakınında zararlı organiz-

mayı önleme konusunda yıllık programlar organize eder.

Havaalanı çevresinde bulaşma riski olan alanlarda alınacak tedbirler

MADDE 9 – (1) Uçak pistleri veya bir havaalanında hareket eden uçakların hareket

ettiği diğer alanların çevresindeki en az 2500 m’lik bir sahadaki mısır alanlarında, zararlı or-

ganizmanın giriş riskinin yüksek olduğuna dair kanıtlar varsa, aşağıdaki tedbirler alınır.

a) Herhangi bir dönemde iki ardışık yıl boyunca mısırın sadece bir kez yetiştirildiği

ürün rotasyonu yapılır,

b) Zararlı organizmanın varlığının tespit edilmesi için uygun cinsel çekici feromon tu-

zakları kullanarak yoğun izleme yapılır ve zararlı organizma tespit edildiğinde 6 ncı ve 7 nci

maddelerdeki tedbirler alınır.

Bildirimler

MADDE 10 – (1) Müdürlükler, her yılın 31 Aralık günü itibariyle aşağıdaki hususlarda

Genel Müdürlüğü bilgilendirir;

a) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen saha alanları,

b) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen tedbirler ve yapılan

uygulamaların tarih ve gerekçeleri,

c) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b)

bendinde belirtilen işlemleri,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen alanlar ve buradaki herhangi bir deği-

şikliği,

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen önlem alanları ve buradaki herhangi bir

değişikliği.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 11  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı

Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

PEPİNO MOZAİK VİRÜSÜ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özellikle domates bitkisinde zarar yapan

Pepino mozaik virüsünün ülkemize girişini ve yayılmasını engellemek için alınacak tedbirleri

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pepino mozaik virüsünün sürveyi, tespit edilmesi,

mücadelesi, yayılmasının engellenmesi hususlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 15 inci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 27/2/2004 tarihli Pepino mozaik virüsünün kontrolüne ilişkin

2004/200/EC  sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bitki sağlık sertifikası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin 3/12/2011 tarihli ve

28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde öngörülen bitki

sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren belgeyi,

c) Enfeksiyon kaynağı: Pepino mozaik virüsü ile bulaşık domates tohumunu,

ç) Enstitü: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, is-

tasyon ve kuruluşları,

d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) Müdürlük: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerini,

f) Nihai tüketici: Ürünü bir daha satmamak üzere kendi bünyesinde kullanmak amacıyla

satın alanları,

g) Pepino mozaik virüsü (PepMV): Domates bitkilerinde sistemik bir enfeksiyona ne-

den olan, bitkiden bitkiye mekanik olarak ve temas yoluyla bulaşabilen ve tohum kabuğunda

bulunduğu saptanan viral etmeni,

ğ) Sürvey: Pepino mozaik virüsünün bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış ala-

nını ve yoğunluğunu tespit etmeyi,

h) Zararlı organizma: Pepino mozaik virüsünü,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Uygulanacak Tedbirler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Enstitüler ve müdürlükler domates bitkisi ve domates meyvesi üreten

tesislerde Pepino mozaik virüsü varlığı açısından resmi araştırmalar ve/veya sürveyler yürütür.

(2) Araştırma ve/veya sürvey sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrası ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedbir-

lere ilişkin sonuçlar sürekli değerlendirilir ve bu değerlendirmeler ışığında bir sonraki olası

tedbirler belirlenir.

(4) PepMV ile bulaşık domates tohumunun, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten

ex Farw. ülkeye  girişi ve ülke içerisindeki hareketi yasaktır.

Domates tohumu ithalatında uygulanacak tedbirler

MADDE 6 – (1) Domates tohumu ithalatında Bitki Karantinası Yönetmeliğinde belir-

tilen hükümler uygulanır.

Ülkemiz orjinli domates tohumlarının ülke içinde hareketinde uygulanacak ted-

birler

MADDE 7 – (1) Ülkemizde üretilen domates tohumları uygun bir asit ekstraksiyon

yöntemiyle elde edilmeleri ve aşağıda belirtilen koşulları karşıladığı takdirde ülke içinde ha-

reket edebilir:

a) Domates tohumlarının PepMV’den ari olduğu bilinen alanlardan geldiği veya

b) Tüm vejetasyon dönemi boyunca, üretim alanındaki bitkilerde PepMV’nün neden

olduğu hastalık belirtilerinin görülmemesi veya

c) Tohumlardan alınan temsili numunelerin PepMV yönünden uygun metodlarla teste

tabi tutulması ve bu testlerde PepMV yönünden ari bulunması.

(2) Profesyonel bitki üretimine dahil olmayan nihai tüketiciye satılacak domates tohu-

munun paketi üzerinde nihai tüketiciye satışın amaçlandığını gösteren bir işaretin bulunması

şartıyla, birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı

Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularının bi-

yolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırıl-

ması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım maksatlarının sürdürülebilir

kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek ortaya ko-

nulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esas-

ların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı

ve geçiş sularını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu

ve 26 ncı maddeleri ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü ve 9 uncu

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arka plan konsantrasyonu: Bir maddenin, insan faaliyetleri sonucu bozulmamış veya

ihmal edilebilir ölçüde bozulmuş su kütlesindeki konsantrasyonunu,

b) Artık: Bir maddenin kullanıldıktan sonra geriye kalan ve kullanılmayan kısmını,

c) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteri-

yolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların tabii bileşim ve özelliklerinin değişmesine

sebep olarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini

etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi,

ç) Ayrıntılı değerlendirme raporu: Su kütleleri ile alakalı olarak, içerisinde tedbirler

programının da yer aldığı, risk değerlendirmelerini içeren ayrıntılı raporu,

d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

e) Belirli kirletici: Su kütlesine, kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek miktarda de-

şarj edilen ve yüzeysel su kütlesinin iyi ekolojik duruma ulaşması için çevresel kalite standardı

belirlenmiş olan madde veya madde gruplarını,

f) Biyota: Bir bölgede yaşayan canlıların bütününü,
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g) Büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi (BÖDSK): İnsan faaliyetlerinin yol açtığı fi-

ziksel değişikliklerin bir sonucu olarak özellik bakımından önemli ölçüde değişmiş yüzeysel

su kütlesini,

ğ) Çevresel hedef: Bir su kütlesindeki sucul canlıların en yüksek mertebede korunması

için kimyasal, fiziko-kimyasal, ekolojik, hidromorfolojik ve miktar açısından su kütlesinin ula-

şabileceği en iyi su durumunu,

h) Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip

çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsant-

rasyonları,

ı) Destekleyici kalite unsuru: Bir su kütlesinin kalite sınıfına karar verilmesi maksadıyla

izlenmesi gereken genel kimyasal ve fizikokimyasal kalite unsurlarını ve hidromorfolojik etki

bileşenlerini,

i) Doğal su kütlesi: Değişikliğe uğramamış veya tabii durumundan çok az değişikliğe

uğramış su kütlesini,

j) Doğal zenginleşme: Bir su kütlesinin, insan müdahalesi olmaksızın, toprak, taş, kaya

ve kayaçların yapısında tabii olarak bulunan maddeleri almasını,

k) Ekolojik durum: Yüzeysel sular ile ilişkilendirilen su ekosistemlerinin yapı ve işle-

yişini,

l) Ekolojik kalite oranı (EKO): Farklı tipteki su kütlelerinin biyolojik kalitesinin ölçül-

mesi ve biyolojik kalite unsurlarının karşılaştırılması için kullanılan oranı,

m) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki,  kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı za-

manda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özel-

liğine sahip yüzeysel su kütlelerini,

n) Güvenlik faktörü: Su ortamındaki türler arası ve tür içi hassasiyet farklılıklarını göz

önünde bulundurmaya yarayan sayı ya da faktörü,

o) Hassas bölge: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alınmazsa yakın ge-

lecekte ötrofik hale gelebilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su kaynaklarını, haliçler ve

kıyı sularını etkileyen bölgeleri,

ö) Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alınmazsa yakın

gelecekte ötrofik hale gelebilecek su kaynakları, kıyı ve geçiş suları ile tedbir alınmaması ha-

linde yüksek nitrat konsantrasyonları ihtiva edebilecek içme suyu temini maksatlı sular ve diğer

sebeplerle daha ileri arıtma gerektiren suları,

p) İyi çevre durumu: Yüzeysel sular ile birlikte kıyı ve geçiş sularının ekolojik olarak

temiz, sağlıklı ve kendi imkânları dahilinde üretken, çeşitli ve dinamik yapılar oluşturan kul-

lanımının sürdürülebilir seviyede olduğu, bu sayede mevcut ve gelecek kuşaklar için muhtemel

kullanımının güvence altında bulunduğu durumu,

r) İyi ekolojik durum: Bir su kütlesinde izlenen biyolojik ve destekleyici kalite unsur-

larının, referans şartlara sahip olma veya tabii durumdan az oranda sapma göstermesi duru-

munu,
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s) İyi ekolojik potansiyel (İEP): Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay su kütlesi için

ulaşılabilecek iyi su kalitesi ile mevcut su kalitesi arasındaki farkı,

ş) İyi yüzeysel su durumu: Yüzeysel su kaynağının hem ekolojik durumunun hem de

kimyasal durumunun iyi kalite sınıfında olması halini,

t) Karışım bölgesi: Yüzeysel alıcı su ortamına yapılan deşarjlarda, deşarj noktasından

başlayarak Ek-8’de tanımlanan bölgeyi,

u) Kıyı suları: Türkiye kıyılarının en dış uç noktalarından çizilen düz esas hattan itibaren

deniz tarafına doğru bir deniz mili (1852 m) mesafeye kadar uzanan suları ve bunların deniz

tabanı ve altını,

ü) Koruma bölgeleri: Ek-3’te sıralanan alanları,

v) Maksimum ekolojik potansiyel (MEP): Ekolojik açıdan referans noktadaki değer ile

izlenen türün yüzdesinin çarpımı yoluyla bulunan değeri,

y) Natura 2000 alanları: Habitatın ve türlerin korunması maksadıyla Avrupa Birliğinin

Kuş (79/409/EEC) ve Habitat Direktifleri (92/43/EEC) altında belirlenmiş korunan alanlarını,

z) Operasyonel izleme: Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kir-

letici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemeyi,

aa) Ötrofik: Suların, besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince, alg

ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini

bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesini,

bb) Özümleme kapasitesi: Su kütlesinin kirlenmemiş durumuna dönmek için bütün kir-

leticileri, su ortamındaki canlılara veya suyu tüketen insanlara zarar vermeden alma kapasite-

sini,

cc) Referans şart: Her bir su kütlesi tipolojisi için tahrip edilmemiş durumu ve ekolojik

kalite oranı ölçeğinde çok iyi veya tabii durumdan çok az sapma gösteren su durumunu,

çç) Referans noktası: Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerinin ekosistemin

işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı ve doğala yakın özellikteki noktaları,

dd) Su kütlesi: Bir akarsu, nehir veya kanal, göl veya rezervuar, geçiş suyu veya kıyı

suyunun bir kısmı veya tamamı olan ve benzer özellikler gösteren yüzeysel suyun yönetilebilir

bir birimini,

ee) Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık

ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,

ff) Tipolojik sınıflandırma: Bir su kütlesinin coğrafi konumunun, hidromorfolojik du-

rumunun, jeolojik yapısının, bulunduğu yerin ikliminin, suyun fiziksel özelliklerinin ve diğer

unsurların dikkate alınarak sınıflandırılmasını,

gg) Trofik seviye: Bir su kütlesinin besin maddesi konsantrasyonu, klorofil-a, fitop-

lankton biyokütlesi ve ışık geçirgenliği göz önünde bulundurularak belirlenen durumunu,

ğğ) Yapay su kütlesi (YSK): Daha önce doğal olarak mevcut olmayan ve insan faaliyeti

sonucu ortaya çıkan yüzeysel su kütlesini,

hh) Yüzeysel sular: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İlke ve esaslar

MADDE 5 – (1) Yüzeysel su kalitesinin korunmasına dair ilke ve esaslar şunlardır.

a) Yüzeysel suların kalitesini ve ekolojik özelliklerini korumak, iyileştirmek, mevcut

kalitesinden geriye gidişini önlemek ve çevresel hedeflere ulaşmak esastır.

b) Yüzeysel suların biyolojik, fiziko-kimyasal ve kimyasal açıdan kalitelerinin korun-

ması maksadıyla her türlü atık ve artık, mevcut su kalite durumunu ve ekolojisini bozacak şe-

kilde alıcı su ortamına bırakılamaz.

c) Ekosistemin bütüncül korunması bakımından, yüzeysel sular ile birlikte bu sularla

etkileşim içerisinde olan karasal alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinde, bütünleşik kir-

lilik önleme ve kontrol, temiz üretim, mevcut en iyi teknikler ve en iyi çevresel uygulamalara

öncelik verilmesi esastır.

ç) Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarının, alıcı ortamdaki çevresel kalite stan-

dartları dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

d) Hassas su alanlarına yapılacak deşarjlarda, bu alanlara özel olarak belirlenmiş çev-

resel hedeflere uyulması esastır.

e) Yayılı kirletici girişinin azaltılması için iyi tarım uygulamaları kodlarında yer alan

önlem ve tedbirlerin alınması esastır.

Alıcı su ortamlarının korunması

MADDE 6 – (1) Alıcı ortama deşarj kriterleri, sınıflandırması yapılmış ve kalite stan-

dartları belirlenmiş olan yüzeysel su kütleleri ve bu su kütleleri ile etkileşim içerisinde bulunan

evsel ve sanayi kirletici kaynakların bu alanlara olabilecek etkileri, alanın özümleme kapasitesi

ve Bakanlıkça belirlenen çevresel kalite standartları göz önüne alınarak, ilgili kurum ve kuru-

luşlarca belirlenir.

(2) Alıcı ortama tarımsal faaliyetlerden gelen kirlilikle ilgili gerekli tedbirler çevresel

kalite standardı esas alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınır.

Hassas su alanları/bölgeler

MADDE 7 – (1) Su kirliliği açısından hassas su alanları ile nitrata hassas su alanları

Bakanlıkça belirlenir. Nitrata hassas bölgeler ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ba-

kanlıkça müştereken belirlenir.

(2) Suların ekolojik ve kimyasal kalite durumlarını gösteren haritalar Bakanlıkça ha-

zırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüzeysel Su Kütlelerinde Baskı ve Etkilerin Değerlendirilmesi

Yüzeysel su kütlelerinde baskı ve etkilerin değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Yüzeysel su kütlelerinde baskı ve etkilerin değerlendirilmesi, Ek-1’de

yer alan kriterler dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordineli olarak Ba-

kanlık tarafından belirlenir. Buna göre;

a) Su kütlesine etki eden noktasal ve yayılı kaynaklı baskılar ile biyolojik ve hidromor-

folojik baskılar ve etkiler dikkate alınarak su kalite değerlendirmesi yapılır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



b) Baskı ve etkiler değerlendirilirken fiziksel, kimyasal ve biyolojik veriler ile suyun

kullanım durumuna ilişkin veriler toplanır. Çevresel hedeflere ulaşmada darboğaz oluşturan

önemli baskılar tespit edilir. Baskı ve etkilere ilişkin değerlendirmeler ve risk analizleri Ba-

kanlıkça yapılır.

c) Su kalite değerlendirmelerine göre risk altında, potansiyel risk altında ve risk altında

olmayan yüzeysel su kütleleri belirlenir.

ç) Suların kullanım maksatları Ek-5’te yer alan Tablo 5’e göre belirlenir.

(2) Risk altında olan yüzeysel su kütleleri için ayrıntılı değerlendirme yapılır. Ayrıntılı

değerlendirme raporu;

a) Su kalitesinin iyileştirilmesi için tedbirler programını,

b) İzleme programını,

c) Kirlilik potansiyeline göre hazırlanan risk analizlerini,

ihtiva eder.

(3) Belirlenen yüzeysel su kütleleri ile ilgili bilgilerin envanteri Bakanlıkça tutulur, veri

tabanına aktarılır ve haritalanır. Oluşturulan veri tabanı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Kalitesi Yönetimi İçin Tedbirler Programı

Çevresel hedefler

MADDE 9 – (1) Yüzeysel su kütlelerinde çevresel hedefler, havza bazında Ek-2’ye

uygun olarak yapılan sınıflandırma neticesine göre, Bakanlık tarafından belirlenir. Bakanlık;

a) Yüzeysel suların kalitesinin bozulmasının önlenmesi,

b) Doğal su kütlelerinde, iyi kimyasal su durumu ve iyi ekolojik duruma ulaşılması,

c) Yapay ve büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlelerinde, iyi kimyasal su durumu ve iyi

ekolojik potansiyele ulaşılması maksadıyla su kütlelerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, korun-

ması ve ıslah edilmesi,

için gerekli tedbirleri belirler ve uygulamalarının takibini yapar.

(2) Hassas alanlar dışındaki alanlarda bulunan yüzeysel su kütlelerinde çevresel hedef-

lere ulaşılması esastır. Ek-3’te verilen alanlarda, alana özgü tanımlanan çevresel hedeflere uyu-

lur. Bakanlık, bu alanlara ilişkin olarak belirlenen çevresel hedeflere ulaşılamaması durumunda

ilave tedbirler belirleyebilir. Özel hedeflerin olmaması durumunda ise iyi durum hedefi göz

önünde bulundurulur.

(3) Hassas alanlar ve koruma bölgeleri için özel olarak belirlenmiş hedeflere ve ilgili

mevzuata uyulur.

(4) Belirli bir su kütlesi ile birden fazla hedefin alâkalı olması durumunda en kısıtlayıcı

olan uygulanır.

(5) Belirlenen çevresel hedeflere ulaşılamama ihtimalinin bulunduğu durumlarda, mo-

delleme teknikleri kullanılarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışma neticesinde,

daha düşük hedefler belirlenebilir.
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Çevresel kalite standardı

MADDE 10 – (1) Ek-4’te verilen madde ve madde grupları için çevresel kalite stan-

dartları ulusal düzeyde ve ilave olarak her bir havza için o havzaya özgü belirli kirleticiler için

çevresel kalite standartları da havza düzeyinde Bakanlıkça belirlenir.

(2) Çevresel kalite standartları belirlenene kadar Ek-5’te verilen tablolardaki limit de-

ğerlere uyulur. Belirli kirleticiler ile ilgili çevresel kalite standartları belirlendikten sonra alıcı

ortamlara atıksu deşarjları ile ilgili gerekli düzenlemeler, ilgili kurum/kuruluşlarca yapılır.

(3) Çevresel kalite standartları belirlenirken havza bazında noktasal ve yayılı kirlilik

kaynakları ile birlikte su ortamında gerçekleştirilen daha önceki izleme verilerinin envanteri

Bakanlıkça yapılır.

(4) Toplanan envanter bilgileri değerlendirilir ve çevresel kalite standartları Ek-5 dik-

kate alınarak belirlenir.

(5) Karışım bölgesinin bittiği noktada çevresel kalite standardının aşılmaması kaydıyla,

özellikleri Ek-8’de tanımlanan karışım bölgesinde çevresel kalite standardı aşılabilir.

(6) Su ürünleri istihsal alanları ile ilgili alıcı ortam standartları Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığınca belirlenir.

Referans

MADDE 11 – (1) Ulusal izleme programından elde edilen neticelerin mukayese edile-

bilirliğini sağlamak ve izleme neticelerinin ekolojik duruma göre sınıflandırmasını yapmak

maksadıyla her tipolojiye uygun olarak referans şart veya referans su kütlesi seçilir.

(2) Seçilen referans su kütlesinin, sınıfı belirlenecek olan su kütlesi ile benzer tipolojik

özelliklere sahip ve tabii duruma en yakın veya tabii durumdan çok az sapma göstermiş olması

gerekir.

(3)  Referans su kütlesinin olmadığı durumlarda referans şartlar Bakanlıkça belirlenir.

Yüzeysel suların sınıflandırılması

MADDE 12 – (1) Yüzeysel sular için çevresel sınıflandırma, ekolojik ve kimyasal du-

rumun ortak değerlendirmesiyle Ek-2’de verilen değerlendirme şemaları göz önüne alınarak

Bakanlıkça yapılır. Kimyasal durum, öncelikli maddelerin izlenmesi neticesinde belirlenir.

Ekolojik durum, su kütlesinin biyolojik, hidromorfolojik, genel kimyasal ve fiziko-kimyasal

kalite unsurları ile birlikte belirli kirleticilerin izlenmesi ve beraberce değerlendirilmesi ile be-

lirlenir.

İzleme verilerinin değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Bir yıllık izleme verilerinde veri sayısı 10’un altında ise aritmetik

ortalama alınarak değerlendirme yapılır. İlk üç yılda numune sayısı 10’un üzerinde olan veri-

lerin değerlendirmesinde Ek-2 (B-1) ve üç yıl üzeri izleme verilerinin bulunduğu durumlarda

yapılacak değerlendirmede Ek-2 (B-2)’de verilen metotlar kullanılır.

(2) Yüzeysel suların sınıflandırılmasına yönelik değerlendirme, Ek-6’daki izleme tab-

lolarından (Tablo 7.1, 7.2, 7.3) elde edilen veriler doğrultusunda Ek-5 Tablo 5’teki kriterler

kullanılarak Ek-2’deki Yüzeysel Su Kütlelerinin Sınıflandırma Şemasına göre yapılır.
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(3) Kimyasal ve ekolojik durum değerlendirilmesinde, su kütlelerinin karışım bölgele-

rinin akış yönündeki uç tarafında seçilecek noktalardaki izleme neticeleri dikkate alınır.

(4) Su kütlesinin nihaî sınıfı, ekolojik ve kimyasal durumlarının birlikte değerlendiril-

mesi neticesinde tespit edilir. Sınıf tespitinde belirleyici olan ekolojik durumdur. Kimyasal ka-

lite parametreleri izleme neticelerinin, çevresel kalite standartlarından yüksek çıkması halinde

tespit edilen kimyasal durum, su kalite sınıfını belirleyen ekolojik kalite durumunu sadece bir

sınıf aşağıya indirir ve asgari orta seviyeye düşürür.

(5) Su kütlelerinin sınıflandırılması, Ek-6’daki parametrelere göre izleme yapılıncaya

kadar, Ek-5’te verilen kalite kriterlerine göre yapılır.

Trofik seviye belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Kıyı ve geçiş sularının trofik seviyeleri, Ek-7’de yer alan Tablo 8 ve

Tablo 9’a göre belirlenir, hesaplanır ve seçilen referans noktasındaki izleme verileri ile karşı-

laştırılarak değerlendirilir.

(2) Göl, gölet ve baraj rezervuarlarının trofik seviyeleri Ek-7’de yer alan Tablo 10’da

verilen sınıflandırmaya göre belirlenir. Değerlendirme neticesinde su kütlesinin trofik seviye-

sinin durumuna göre, su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak uygun tedbirleri Bakanlık,

ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirler ve uygulamaların takibini yapar.

(3) İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda balık yetiştiriciliği tesisleri ku-

rulamaz. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan rezervuar-

larda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile müştereken belirlenen uygulama esasları çer-

çevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlıktan olumlu görüş almak kaydıyla su ürün-

leri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75.000 ha’dan büyük baraj göllerinde

minimum su kotundaki rezervuar alanının %0,1’ine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine

izin verilebilir. İçme suyu alma yapısına en az 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu

yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz.

(4) Baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının Bakanlıkça taşıma

kapasitesi belirlenene kadar, en fazla %3’üne kadar alanda Bakanlığın uygun görüşü ile balık

yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verilir.

(5) Balık yetiştiriciliği tesislerinin, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği, oligotrofik

ve mezotrofik gölet ve baraj göllerinde faaliyet göstermesi esastır. Balık yetiştiriciliğinin ya-

pıldığı alanların su kalitesi Bakanlıkça izlenir ve değerlendirilir. İzleme neticesinde Bakanlıkça

gerekli görülmesi hâlinde gölet ve baraj gölünün özümleme kapasitesi belirleninceye kadar

yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesislerinin faaliyet göstereceği alanda, su kalite parametreleri

Bakanlıkça belirlenecek esaslara uygun şekilde ölçülür. Ölçüm neticeleri, Ek-7’de yer alan

Tablo 10’a göre Bakanlıkça değerlendirilir.

(6) Balık yetiştiriciliği tesisleri faaliyete başladıktan sonra, faaliyet sahibi tarafından

su kalite parametreleri ile alakalı olarak yaptırılan analiz sonuçları Bakanlığa sunulur.
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Kirliliğin önlenmesi

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça yapılacak izleme neticesinde su kalitesinin ve/veya çev-

resel kalite standartlarının olumsuz yönde etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda yetkili ida-

re/idarelerce duruma ilişkin bildirim yapılır, yetkili idare/idarelerce gerekli önlemler alınır, uy-

gulamaların takibi Bakanlıkça yapılır.

Su kalitesi yönetimi için tedbirler programı

MADDE 16 – (1) Bakanlık, yüzeysel su kirliliğinin önlenmesi için izleme programı

neticesinde elde edilen verileri ve bu veriler kullanılarak ihtiyaç duyulması halinde yapılacak

modellemenin neticelerini dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bir tedbirler prog-

ramı hazırlar. Hazırlanan tedbirler programında öncelikle zayıf ve kötü durumdaki su kütleleri

için belirlenmiş olan tedbirler uygulanır. Tedbirlerin uygulamalarının takibi Bakanlıkça yapılır.

(2) Programı çerçevesinde yapılan izlemelere göre iyileşme eğiliminin görülmediği

ve/veya kötüye gidişin tespit edildiği noktalarda, iyileşmenin gerçekleşmeme sebepleri ayrıntılı

olarak analiz edilir, gerektiğinde kalitenin kötüleşmesine yol açan parametreler açısından izleme

sıklığı artırılır ve detaylı bilimsel çalışmalar Bakanlıkça yapılır ve/veya yaptırılır.

(3) Başta kıyı ve geçiş suları olmak üzere bütün yüzeysel sularda iyileştirme maksadıyla

yapılacak olan tarama işlemleri sonucunda ortaya çıkan atık ve/veya artık rüsubatın tekrar su

ortamında bertarafını sağlayacak olan boşaltma işleminden önce, atık ve/veya artıkların

muhteviyatı belirlenir. Boşaltılacağı alanı kimyasal ve ekolojik açıdan olumsuz olarak etkile-

meyeceğini belirten bilimsel raporun ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmasını müteakip, rapor

doğrultusunda gerçekleştirilecek uygulamaların takibinin yapılabilmesi için ilgili kurum ve

kuruluşlarca Bakanlığa bilgi aktarımında bulunulur.

(4) Tedbirler programı içerisinde belirtilen tüm koruma tedbirlerinin ekolojik etkinliği

ve fayda analizi Bakanlıkça yapılır.

(5) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında alınan temel tedbirler dışında yüzeysel sularda

koruma veya iyileştirme sağlamak maksadıyla gerekli çalışmaları yapar, ilgili kurum ve kuru-

luşlarla birlikte ilave tedbirleri belirler ve uygulamaların takibini yapar.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlık ta-

rafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, altı yıllık dönemler için Tedbirler Programı ha-

zırlanır ve uygulamaların takibi yapılır. Bu dönemlerin ikinci yarısından itibaren Tedbirler

Programı gözden geçirilir ve güncellenir. Güncelleştirilmiş program uyarınca oluşturulan yeni

veya gözden geçirilmiş tedbirlere, oluşturulmalarından itibaren üç yıl içerisinde işlerlik kazan-

dırılır.

Koruma bölgeleri

MADDE 17 – (1) Ek-3’te verilen koruma bölgeleri için belirlenen özel koruma şartları

dışında uygulanması gereken tedbirlerin bulunması durumunda, bunlar Tedbirler Programında

belirtilir.
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(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan alanlarda, gerekli görüldüğü

hallerde Tedbirler Programında belirtilen hususlardan daha kısıtlayıcı tedbirleri ilgili kurum

ve kuruluşlarla koordineli olarak belirler ve uygulamaların takibini yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzleme

MADDE 18 – (1) Bakanlıkça oluşturulacak izleme programı çerçevesinde ve bu Yö-

netmelik kapsamında, yüzeysel suların kalite ve miktarının izlenmesi sağlanır. Elde edilen ve-

riler Ulusal Su Veri Tabanına aktarılarak su kalitesinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması

Bakanlıkça yapılır.

(2) Yüzeysel sulardan numune alınması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Denetim ve yaptırım

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yüzeysel su kütlelerinin

mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum

ve kuruluşlarca denetlenir ve gerektiğinde yaptırım uygulanır.

İstisnaî haller

MADDE 20 – (1) Yüzeysel su kütlelerinin kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla belir-

lenen hedeflere ulaşılmasının herhangi bir sebeple mümkün olamaması ve bu durumun bilimsel

olarak ortaya konulması halinde hedefin uygulanması istenmez ve yeni çevresel hedefler Ba-

kanlıkça belirlenir.

(2) Yüzeysel su kaynaklarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan

su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi maksatlarıyla bölgenin hidrolojik, ekolojik ve

çevresel özellikleri ile birlikte, alanın jeolojik formasyonu ve/veya arka plan konsantrasyonları

dikkate alınır.

(3) Kaza ve doğal afetler dolayısıyla su kalitesinin bozulduğunun ve su kütlesinin doğal

zenginleşmeye uğradığının tespit edilmesi halinde, belirlenen çevresel hedefler Bakanlıkça

gözden geçirilir ve yeni çevresel hedefler belirlenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan istisnalar, hiçbir halde su kalitesinin ko-

runması için zorunlu şartları yok sayamaz.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 21 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü ve 15 inci

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2012 – Sayı : 28483

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



30 Kasım 2012 – Sayı : 28483                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça, planlama çerçevesinde gerçek

veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya sağlık tesisi açabilme yet-

kisi veren lisansa ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sağlık hizmet sunucusu tüm gerçek ve tüzel kişileri

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı

ve 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) İdare: Lisans vermek amacıyla açık artırmayı düzenleyen Bakanlık ilgili birimini,

ç) Lisans: Gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya

hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren belgeyi,

d) Lisans bedeli: Açık artırmayla belirlenen ücreti,

e) Planlama: Bakanlıkça lisans verilecek sağlık hizmeti veya sağlık tesisi için yapılan

planlamayı,

f) Sağlık tesisi: Hastane ve sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan diğer kuruluşları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansların Belirlenmesi ve İlanı

Lisansların belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Bakanlık, lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri ile li-

sans sürelerini planlama kapsamında belirler.

İlanı

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından, planlamanın her beş yıllık dönem kapsamında

hedeflenen lisansa esas yeni sağlık hizmeti, hastane ve diğer sağlık kuruluşları yıllık olarak

belirlenir ve her yıl Aralık ayında ilan edilir.

(2) Lisansa esas öngörülen sağlık tesisinin, hizmet sunacağı uzmanlık dalları ve hizmet

seviyelerine uygun asgari kapasitesi, özellikli üniteleri ve planlama kapsamında izin verilen

cihazları ilanda belirtilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisans başvurusu sahibi;
a) Gerçek veya tüzel kişi olabilir.
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sa-

hibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile
başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına
denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve mü-
dür yardımcıları hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek ama-
cıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı
suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalıdır.

(2) Başvuru sırasında gerçek kişiler ile tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uy-
gun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme; sunulan belgelerin Genel Mü-
dürlük merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uy-
gun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin on iş günü içerisinde
giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği
bildirilir.

Yeterlilik
MADDE 8 – (1) Lisans alabilme yeterliliği kararı, mali, teknik ve yasal yönden değer-

lendirme sonucunda verilir.
(2) Her lisans başvurusu için yeterlilik kriterleri ayrı ayrı belirlenir ve Bakanlıkça Ba-

kanlık internet sitesinde ve Resmî Gazete’de ilan edilir.
(3) Gerçek ve tüzel kişiler ilan edilen yeterlilik kriterlerinde belirlenen şartları yerine

getirmek zorundadır.
(4) Gerçek ve tüzel kişiler mali varlıklarına dair gayrimenkulleri ve menkullerini; banka

mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları gibi değerleri belgelemek
zorundadır.

(5) Gerçek ve tüzel kişiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, hisse se-
nedi ve sermaye piyasası araçlarıyla, özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli
mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

(6) Lisans başvuru sahipleri, her bir lisans talebi için ayrı ayrı yeterlilik değerlendir-
mesinden geçmek zorundadır. Bir lisans için verilen mali yeterlilik belgesinde yer alan miktarın,
bu lisans için aranan mali yeterlilik miktarını aşan kısmı, yeterli olduğu takdirde başka bir
lisans için de kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar

Değerlendirme komisyonu
MADDE 9 – (1) Lisans başvurularının incelemesini yapmak,  başvuruda bulunanların

mali, teknik ve yasal yönden yeterliliklerini değerlendirerek başvurunun kabul veya reddine
karar vermek üzere değerlendirme komisyonu oluşturulur.
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(2) Değerlendirme komisyonu Genel Müdür veya görevlendireceği bir yetkili başkan-
lığında,

a) Genel Müdürlükte görevli üç üye,
b) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden bir üye,
c) Strateji Geliştirme Başkanlığından bir üye,
ç) Hukuk Müşaviri bir üye,
olmak üzere yedi kişiden oluşur.
(3) Komisyon gerekli gördüğü durumlarda teknik konularda görüşüne başvurmak üzere

mali ve teknik uzmanları toplantıya davet edebilir.
(4) Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlük,

toplantı davetini, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi iş günü öncesinden üye-
lere bildirir.

(5) Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Komisyonun kararları,
tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh
koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde
belirtilmesi zorunludur.

(6) Komisyon, uygun gördüğü ilgili kurumlardan veya kişilerden görüş veya rapor is-
teyebilir.

(7) Açık artırma bedellerinin yatırılacağı yer ve açık artırmaya çıkacak lisansların baş-
langıç bedelleri komisyon tarafından belirlenir ve açık artırma ilanında belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Açık Artırma

Açık artırma
MADDE 10 – (1) Lisans verilecek gerçek veya tüzel kişiler, lisans başvurusu değer-

lendirme komisyonu tarafından kabul edilenler arasından açık artırma ile belirlenir.
(2) Genel Müdürlükçe, açık artırma iş ve işlemlerini yürütecek en az üç kişiden oluşan

ihale komisyonu oluşturulur.
Açık artırmanın yapılacağı yer, tarih ve saat
MADDE 11 – (1) Lisans, ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte açık artırma ile belirlenen

kişiye verilir.
(2) Lisans ve açık artırmayla ilgili bilgiler açık artırma tarihinden en az on beş gün önce

Resmî Gazete’de ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
Açık artırmaya katılabilme şartları
MADDE 12 – (1) Açık artırmaya katılacaklardan aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge (T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi, pasaport gibi),
b) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı,
c) Güvencenin yatırıldığına ilişkin belge,
ç) Vekil olarak katılanların vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
d) Tüzel kişiler adına katılacakların yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine ve

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılamayacak olanlar açık
artırmaya katılamazlar.
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Güvence tutarı ile yatırılacağı yer ve zamanı

MADDE 13 – (1) Açık artırmaya katılacaklardan verilecek lisansın başlangıç olarak

belirlenen bedelin en az yüzde onu oranında Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde be-

lirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler arasında Bakanlıkça belirlenecek bir veya birkaçı

üzerinden güvence bedeli alınır.

(2) Güvence bedelinin yatırılacağı yer, zaman ve tutarı ilanda gösterilir.

(3) Yatırılan güvence, adlarına güvence belgesi düzenlenen kimseler için hüküm ifade

eder.

Güvencenin iadesi

MADDE 14 – (1) Açık artırma üzerinde kalmayanların güvence bedeli veya güvence

yerine geçen belgeleri, açık artırma sonunda ve çalışma saatleri içinde güvence alındısına yetkili

görevli tarafından “Güvence bedelinin iade edilmesinde sakınca yoktur.” şerhi düşülerek im-

zalanması ve bu belgenin güvenceyi tahsil eden muhasebe birimine verilmesinden sonra iade

edilir.

(2) Nakit olarak yatırılan güvence bedeli, ihale üzerinde kalan ilgilinin isteği üzerine

lisans bedelinden mahsup edilir.

(3) Lisans bedelinin takside bağlandığı hallerde, iade veya borcuna mahsup işleminin

yapılması taksit tutarıyla faizlerin toplamı kadar teminat gösterilmesine bağlıdır.

Açık artırma salonuna giriş-çıkış

MADDE 15 – (1) Açık artırma salonuna, ihaleye katılabilme şartlarını haiz olanlarla

görevliler girebilir.

(2) İstekliler açık artırma salonuna girerken kimliklerini görevli personele vererek imza

karşılığı “Giriş Kartı”nı alır ve içeriye bu kartla girebilir.

(3) Açık artırma salonuna girişte, 19 uncu maddede belirtilen yasak fiil ve davranışlarda

bulunulması, açık artırma kâğıdını imzalamaktan imtina edilmesi veya güvence tutarı yeterli

olmadığı halde pey sürülmesi nedenleriyle güvencesinin iadesi uygun görülmeyen isteklilerden

alınan kimlik belgeleri, haklarında işlem yapıldıktan sonra iade edilir.

(4) Açık artırma salonundan çıkışta, “Giriş Kartı” istekliden geri alınarak kimlik belgesi

iade edilir.

Açık artırmada uyulacak kurallar

MADDE 16 – (1) İhale komisyonu tarafından isteklilere ilişkin gerekli açıklamalar ya-

pılarak, 12 nci maddede belirtilen belgelere ilişkin işlemler tamamlandıktan ve açık artırma

düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra açık artırmaya başlanır.

(2) Açık artırmayı, ihale komisyonu yürütür. Açık artırmada tellal görevlendirilebilir.

(3) Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle açık artırmayı yapıp yapmamakta ser-

besttir. Komisyonun kararı kesindir.

(4) İstekliler “Giriş Kartı”nı ihale komisyonunun ve görevlendirilen tellalın görebileceği

şekilde kaldırarak pey sürerler. Bu kurala uymayanlar pey sürmüş sayılmazlar.

(5) Artırma sırasında varsa artırmadan en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası

beyanı ve tebligat için beyan ettiği ve imzaladığı belgedeki adresi ile sürdüğü pey açık artırma

kâğıdına yazılır ve kendisine imzalatılır.
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(6) Damga vergisi artırma sonunda alıcı tarafından ödenir. Ödenmemesi veya güvence
yeterli olmadığı halde teklif verilmesi halinde, güvence bedeli genel bütçeye gelir kaydedilir.
Varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden artırmaya devam edilir. Artırma olmaması halinde
açık artırma son çekilen üzerinde kalır. Artırmadan son çekilenin de yukarıda belirtilen kapsama
girmesi halinde, güvencesi genel bütçeye gelir kaydedilerek artırma iptal edilir.

(7) Lisans başlangıç bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, başlangıç bedelinin altında
teklif veren olup olmadığı sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artırmaya devam olunur. Verilen
en yüksek teklifin başlangıç bedelinin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde artırma son-
landırılabilir.

(8) Artırma esnasında bu maddenin altıncı fıkrası ve 19 uncu maddede belirtilen ya-
saklara uymadıkları belirlenenler ihale komisyonu kararı ile derhal artırma yerinden uzaklaş-
tırılır.

(9) Açık artırma salonunda, lisans en yüksek bedeli veren istekliye verilir. Bu husus
komisyonca duyurulur. Alıcı,  idarece hazırlanmış tutanağı artırma yerinde imzalar.

Açık artırmanın tamamlanması
MADDE 17 – (1) Açık artırma;
a) En yüksek teklifin lisans başlangıç bedelinin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması

durumunda, idarece hazırlanmış artırma tutanağının artırma yerinde alıcı tarafından imzalan-
masıyla,

b) En yüksek teklifin lisans başlangıç bedelinin yüzde yetmiş beşinin altında olması
halinde, durumun teklif sahibine tebliği ile,

c) 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumda, artırmadan son çekilenin ko-
misyonca hazırlanan tutanağı imzalamasıyla,

tamamlanır.
Açık artırmanın iptali
MADDE 18 – (1) Bakanlık gerekçesini belirtmek suretiyle lisansın verilmesi öncesinde

ve verilmesinden sonra her zaman artırmayı iptal edebilir.
(2) Alıcı;
a) Açık artırmanın iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde hiçbir hak ta-

lebinde bulunamaz.
b) Artırmanın tamamlanması ve lisans belgesinin imzalanmasından sonra artırmanın

iptalini isteyemez.
c) Açık artırmanın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde lisans bedelini ödemek zo-

rundadır. Bu süre içinde bedelin ödememesi halinde lisans verme işlemi iptal edilerek güvencesi
genel bütçeye gelir kaydedilir.

(3)  İdare, açık artırmanın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde lisans bedelinin
ödenmemesi nedeniyle lisans verme işleminin iptal edilmesi halinde gerektiğinde varsa artır-
madan son çekilen istekliye yazılı tebligat yaparak verdiği teklif üzerinden lisansı alabileceğini
bildirir. Bildirimin tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul edilmesi halinde, lisans belgesi
imzalattırılmak suretiyle lisans, artırmadan son çekilene verilir. Son çekilenin kabul etmemesi
durumunda ise lisans için yeniden açık artırmaya çıkılır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki bildirimler, alıcının ikametgâh veya iş yeri olarak be-
yanda bulunduğu tebligat adresine, bildirilmiş ise elektronik posta adresine de gönderilir.

(5) Artırmanın iptali halinde yatırılmış olan lisans bedeli ilgililere iade olunur.
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Yasak fiil ve davranışlar ile bunlara uymamanın cezası

MADDE 19 – (1) Açık artırmaya veya buna ilişkin işlemlere hile, desise, vaat, tehdit,

nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla fesat karıştıranlar veya buna te-

şebbüs edenler, isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler

arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek, rekabeti ya da komisyon kararını etkileyecek işaret ve

davranışlarda bulunanlar veya açık artırmanın doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tar-

tışma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, ta-

ahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek

işler yapanlar, artırma üzerinde kaldığı halde lisans belgesini imzalamaktan imtina edenler ve

güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürenler komisyon kararıyla artırma yerinden derhal

uzaklaştırılır ve güvencesi genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Ayrıca, fiil ve davranışlarının özelliklerine göre Bakanlık tarafından haklarında bir

yıla kadar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı

alınır.

(3) İdarece yapılan açık artırmalarda bir yıl içinde iki defa lisans bedelini ödemeyenler

üç ay/üç yıl süresince Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılan açık artırma/ihalelere alınmazlar.

Tekrarı halinde Bakanlık tarafından Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak ihalelere katıl-

maktan süresiz olarak yasaklama kararı alınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen

kırk beş gün içinde yasaklama kararı alınır. Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere on beş gün

içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(5) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı alınmak üzere işlem başlatılanlar,

yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak

ihalelere iştirak ettirilmezler. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yö-

netim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

(6) Açık artırma işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya

teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye

zarar verecek işler yapan, açık artırma işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o

fiildeki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Vergi, resim, harç ile diğer mali yükümlülükler

MADDE 20 – (1) İdare ve alıcı arasında imzalanan “lisans belgesi” nedeniyle 1/7/1964

tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından

ödenir.

Lisans bedelinin taksitlendirilmesi ve şartları

MADDE 21 – (1) Alıcının taksitlendirme talebini, lisans bedelini yatırma süresi içinde

kalmak kaydıyla açık artırmayı yapan idareye yazılı olarak yapması ve taksitlendirme sözleş-

mesini imzalaması gerekir.

(2) Lisans bedeli on iki ayı geçmemek üzere talep edilen süre kadar eşit taksitlere bö-

lünür ve tahsil edilir.

(3) Takside bağlanması talep edilen miktar ile bunun için hesaplanan faiz tutarını kar-

şılayacak miktar kadar, güvence bedeli alınır.
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(4) Takside bağlanan bedel ödeme tarihine kadar olan süreler için 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre Ma-
liye Bakanlığınca belirlenen ve açık artırma tarihinde geçerli olan oranda faiz uygulanır. Açık
artırmanın tamamlanmasından sonra faiz oranlarındaki değişiklikler dikkate alınmaz.

(5) Taksitlere uygulanacak faiz için katma değer vergisi hesaplanır ve peşin olarak tahsil
edilir.

(6) Taksit şartlarına riayet edilmemesi ve değerini kaybeden güvencenin yerine başka-
sının gösterilmemesi hallerinde, alacağın tamamı muaccel hale gelir. Muaccel hale gelen ala-
cağın aslı ve faiz tutarı teminat çözülmek suretiyle tahsil edilir. İlgilinin talebi halinde muaccel
hale gelen borcun tamamının nakden ödenmesi ve bu suretle teminatın iadesi mümkündür.

(7) Takside bağlanan bedelin yüzde ellisinin idarece belirlenen takvime uygun olarak
ödenmesi şartıyla, ödenen bölüme isabet eden teminat, kalan borç ve faizleri karşılayacak yeni
bir teminat mektubu alınmak veya ilgili bankaya talimat verilmek suretiyle çözülebilir.

Ek süre
MADDE 22 – (1) 18 inci maddede belirtilen bedel yatırma süresi içerisinde olmak kay-

dıyla aşağıdaki durumlarda alıcıya on güne kadar bedel yatırma ek süresi verilebilir.
a) Alıcıların, işlemleri bizzat yerine getirmelerine veya vekâletname vermelerine engel

olacak derecede;
1) Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi edildiğini belirtir raporla

tevsik edilen kaza ve ağır hastalık halinin bulunması,
2) Gözaltı veya tutukluluk durumunda bu halin resmi belge ile tevsik edilmesi,
3) Deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerin mev-

cut olması ve gerektiğinde bunların tevsiki.
b) Alıcının (a) bendi kapsamı dışında idarece kabul edilen diğer haller nedeniyle talepte

bulunması.
(2) Ek süre taleplerinin birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen mücbir sebeplerin sona

erdiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yapılması gerekir.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verilen ek sürelerde, lisans bedelinden

binde beş oranında günlük faiz alınır. Bu fıkra kapsamında alınacak faiz tutarları genel bütçeye
gelir kaydedilir.

İhtilafların çözüm şekli
MADDE 23 – (1) Yapılan açık artırma dolayısıyla vuku bulacak ihtilafların halli için

açık artırmayı yapan idarenin bulunduğu mahal mahkemeleri yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
Lisansın Geçerlilik Süresi, Devri, Birleştirilmesi ve İptali

Lisansın geçerlilik süreleri
MADDE 24 – (1) Lisans verilmesi tek başına sağlık tesisi açma ve işletme hakkı ver-

memekte, lisans sahibi lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet
izni almak zorundadır.

(2) Lisans alınan alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere ruhsat veya faaliyet izni alınması
aşamasına kadarki süreler 2 ila 5 yıl arasında Bakanlıkça belirlenir.

(3) Lisansın kullanım süresi yatırımın büyüklüğüne göre 10 yıldan 30 yıla kadar belir-
lenebilir. Bu süre sonunda lisansın kullanım hakkı sona erer.

(4) Lisans belgesi üzerinde bu süreler belirtilir.
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Lisansın devri ve birleştirilmesi
MADDE 25 – (1) Bakanlığın planlamaları ve onayı çerçevesinde, lisansı alan gerçek

veya tüzel kişiler lisans bedelinin tamamını ödemek kaydıyla;
a) Lisans bedelinin % 5’i oranında devir bedelini Bakanlıkça belirlenen yere yatıran ve

7 nci ve 8 inci maddelerdeki şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişiye devredebilir.
b) Devir bedelinin ödenmesinde 21 inci ve 22 nci madde hükümleri uygulanabilir.
c) Gerçek veya tüzel kişilere ait başka lisanslarla birleştirebilir.
(2) Bakanlık, planlamalar kapsamında gerçek veya tüzel kişilerden lisansların birleşti-

rilmesini de isteyebilir.
Lisansın iptali
MADDE 26 – (1) Bakanlık sağlık alanındaki gelişmeler ve sağlık hizmetlerine ilişkin

planlamalar kapsamında daha önce verilen lisansları iptal edebilir. Bu durumda kalan süre dik-
kate alınarak hesaplanan lisans bedeli iade edilir.

(2) Gerçek kişiler ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay
sahibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile
başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına
denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve mü-
dür yardımcıları hakkında; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık suçları, iha-
leye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dev-
let sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mah-
kûmiyet kararının bulunduğunun sonradan ortaya çıkması durumunda lisans iptal edilir.

(3) Mali yeterlilik şartlarını sonradan kaybeden gerçek veya tüzel kişilerin lisansları
ise İdarece verilen bir yıllık süre içerisinde eski haline getirememeleri halinde verilen süre so-
nunda iptal edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenen sürede ruhsat veya faaliyet izni alamayan gerçek veya tüzel
kişilerin lisansları iptal edilir.

(5) Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, faaliyette bulunduğu sağlık hizmeti alanıyla
ilgili mevzuatına göre ruhsat veya faaliyet izninin askıya alındığı ve süresi içerisinde tekrar
faaliyetine başlayamadığı durumlarda ve ruhsatının iptal edildiği durumlarda lisansı iptal edilir.

Teşvik amaçlı lisans
MADDE 27 – (1) Bakanlık bazı bölgelerde veya bazı sağlık alanlarında teşvik amaçlı

gerçek veya tüzel kişilere lisans verebilir. Bu kapsamda belirlenen lisanslar için değerlendirme
komisyonu açık artırma lisans başlangıç bedellerini serbestçe belirleyebilir.

(2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Bakanlıkça belirlenen her lisans türüne
ilişkin yeterlilik kriterlerine uyulması zorunludur.

(3) Teşvik amaçlı verilen lisanslar mücbir sebepler dışında 10 yıl süreyle devredilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE

TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2007 tarihli ve 26396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yö-

netmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Fon Kurulu Fon Başkanını,

b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

ç) Tahsil Dairesi: Fonun, 5411 sayılı Kanun ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı

Bankalar Kanunu hükümlerine göre Fon gelirleri ile Fon alacaklarının takip ve tahsilinde

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle-

rini tatbik etmekle görevli II.Tahsilat Daire Başkanlığını,

d) Teşkilat Yönetmeliği: 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğini

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “Yönetimi ve denetimi kendisine devredilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya faa-

liyet izni kaldırılan” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi

olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı kullanılmak

suretiyle edinildiği kabul edilen alacaklarının,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) 5411 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi kapsamında saklı tutulan

mülga 4389 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Fon, 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden ön-

ce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal

eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan,

Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tas-

fiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında

başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, her türlü

alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yö-

nelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın

takibinden haktan feragat anlamına gelmemek üzere sarfınazar edildiği ilgili dosyalara bildi-

rilerek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline

devam eder.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde sarfınazar edilmesi hususunda karar alınması ha-

linde, 2004 sayılı Kanun kapsamında alacaklı tarafından yapılan haciz, tedbir ve benzeri tüm

hukuki işlemler kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre devam ettirilen takip kap-

samında yapılmış işlemler mahiyetini kazanarak geçerliliklerini korur. 2004 sayılı Kanun hü-

kümleri uyarınca uygulanan hacizlerin amme haczi mahiyeti kazandığı II.Tahsilat Daire Baş-

kanlığınca ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli ve diğer hususlar Banka-

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından be-

lirlenir. İlgili Fon Kurulu kararı uyarınca, hesaplanarak tespit edilen prim tutarları, süresi içinde

bankalarca Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdin-

deki hesaplarına ödenir.”

“(4) Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda fazla yatırıldığı tespit edilen prim tu-

tarları, bankanın yazılı talebi üzerine Fonun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde faizsiz

olarak iade veya takip eden dönem primlerinden mahsup edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu veya alacaklar, ilgili bankanın beyanını

veya yapılacak tebliği müteakip en geç bir ay içinde gecikme zammı ile birlikte Fonun Merkez

Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına, emanetler

ise Fona veya Fon adına muhafaza edilmek üzere Merkez Bankasına devredilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyet iznini alabilmesi için, 5411 sayılı Kanunun

10 uncu ve 7 nci maddeleri uyarınca yatırılması gereken sisteme giriş payının en az dörtte bi-

rinin kurucular tarafından Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek

bankalar nezdindeki hesaplarına yatırılması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tahsil ve

gelir kaydı için Fona bildirilir. İdari para cezalarının takibine tahakkuk eden anapara üzerinden

başlanır. Verilen idari para cezaları muhataba Fon tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında bir ay içinde Fonun

Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına öde-

nir. Tahsil edilen tutarlardan Fona ait yüzde doksan oranındaki pay düşüldükten sonra kalan

kısım Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere, tahsil tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye

Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına gönderilir.

(2) 5411 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle hükmolunan adli para cezaları Cumhuriyet

Savcılıkları tarafından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilerek yüzde ellisi Fonun Merkez Bankası veya

Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına ödenir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Fonun, 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirleri,

Teşkilat Yönetmeliği uyarınca Finansman Daire Başkanlığı tarafından tahsil edilir. Süresi içinde

tahsil edilemeyen Fon gelirleri, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip ve tahsilini

teminen, sürenin dolduğu günü takip eden 5 iş günü içinde Finansman Daire Başkanlığı tara-

fından II.Tahsilat Daire Başkanlığına bildirilir. II.Tahsilat Daire Başkanlığı alınan bildirime is-

tinaden, ilgili gelir için belirlenen süre bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uya-

rınca takip başlatır.

(2) Ödeme süresi bitiminden sonra ve 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip

başlatılmadan önce ödenen Fon gelirleri 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan

oranda gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul”

ibaresi “Fon Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İade ve tazmin tutarı, iade ve tazmin talebinin muhatapları, koşulları ve ödeme süresi

Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının öner-

gesi üzerine Fon Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu” olarak

değiştirilmiştir.

“(2) Bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, iade ve tazmin talep mektubunda

birinci fıkrada belirtilen bilgiler yanında, 6183 sayılı Kanunda ödeme zamanı tespit edilmemiş

alacaklar yönünden belirtilen süreden az olmamak kaydıyla verilecek sürede iade ve tazmin

edilmeyen tutarın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edileceği hususu ayrıca bildi-

rilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Tahsilat Daire

Başkanlığı” ibaresi “II.Tahsilat Daire Başkanlığı” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devrinde

süresi içinde ödenmeyen iade ve tazmin tutarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip

ve tahsiline veya davaya konu edilmesine, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının önergesi üze-

rine Fon Kurulu tarafından karar verilir. Fon Kurulu kararının gerekleri, Varlık Yönetimi Daire

Başkanlığının bildirimi üzerine ilgili Daire Başkanlıkları tarafından yerine getirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) 5411 sayılı Kanunun;

a) 108 inci maddesinden kaynaklanan alacakların takip ve tahsiline Varlık Yönetimi

Daire Başkanlığının talebi üzerine alınacak Fon Kurulu kararına istinaden,

b) 130 uncu maddesine istinaden Fon gelirlerinden kaynaklanan alacakların takip ve

tahsiline, Finansman Daire Başkanlığının talebi üzerine,
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c) 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği kabul

edilen alacaklar ile Geçici 11 inci maddesi kapsamına giren alacakların takip ve tahsiline I.Tah-

silat Daire Başkanlığının talebi üzerine  alınacak Fon Kurulu kararına istinaden,

ç) 135 inci maddesinden kaynaklanan alacakların takip ve tahsiline ise Varlık Yönetimi

Daire Başkanlığının talebi üzerine alınacak Fon Kurulu kararına istinaden,

6183 sayılı Kanun hükümleri kapsamında II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından baş-

lanır.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bilahare Fon Kurulu onayına sunulmak

üzere Fon Başkan Yardımcılığı oluru ile takibe başlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Fon Kurulu tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı

kararlaştırılan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak Kurul kararında belirtilen alacak

miktarı üzerinden veya Fon Kurulu kararında miktar belirtilmemişse ilgili birimler tarafından

belirlenecek tutar üzerinden 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre borcun bir ay içeri-

sinde ödenmesi için borçluya ödemeye çağrı mektubu gönderilir.

(2) Ödemeye çağrı mektubunda borçlunun adı ve soyadı/unvanı, adresi, borcun miktarı

ile borca ilişkin diğer bilgiler ve borcun nereye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

(3) Ödemeye çağrı mektubu Tahsil Dairesi Başkanı veya Grup Koordinatörü tarafından

imzalanarak gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Fon, 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirlerinden kaynaklanan

alacaklar ve 2004 sayılı Kanun kapsamında yapılan takiplerden sarfınazar edilerek kaldığı yer-

den 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmesine karar verilen alacaklar ile vadesi ilgili ka-

nun, mevzuat veya düzenleyici işlemlerle belirlenmiş olan diğer Fon alacaklarını vadesinde

ödemeyenlere, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri

veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu Tahsil Dairesi Başkanı veya Grup Koordinatörü ta-

rafından imzalanan ödeme emri ile tebliğ edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal gös-

termemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma ta-

rihinden başlayarak 15 gün içinde Tahsil Dairesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler hak-

kında 6183 sayılı Kanunun 112 nci maddesi gereğince Tahsil Dairesi tarafından suç duyuru-

sunda bulunulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 7 günlük süre içinde

borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, hakkında hapsen tazyik ka-

rarının alınmasını sağlamak amacıyla, Tahsil Dairesi tarafından icra hakimliği nezdinde yazılı

talepte bulunulur.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) 6183 sayılı Kanun uyarınca ceza gerektiren hallerin tespiti duru-

munda Tahsil Dairesi tarafından suç duyurusunda bulunulur.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Haciz işlemleri, II.Tahsilat Dairesi bünyesinde bulunan tahsilat

ekiplerince düzenlenen ve II.Tahsilat Dairesi Daire Başkanı veya Grup Koordinatörü tarafından
tasdik edilen haciz varakasına dayanılarak yapılır.

(2) Haciz varakasında, varakayı düzenleyen ve tasdik eden II.Tahsilat Daire Başkanlığı
tarafından görevlendirilen Fon personelinin adı, soyadı ve unvanı, varakanın düzenlenme tarih
ve numarası, borçlunun adı, soyadı veya unvanı, adresi/adresleri, ödeme emrinin tebliğ tarihi
ve tebliğ şekli, haczin nedeni ve yasal dayanağı, haciz konusu alacağın türü, miktarı ve vadesi
gösterilir.

(3) Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği diğer bilgiler II.Tahsilat Daire Başkanlığı ta-
rafından belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Fon alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişilerin muteber

bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, kefalet ve
şartları Fon Kurulunun onayına sunulur. Fon Kurulu, gösterilen kefaleti kabul edip etmemekte
ve koşullarını belirlemekte serbesttir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul”
ibaresi “Fon Kurulu”, üçüncü fıkrasının son cümlesi “Rehinli mal ve hakların paraya çevirme
işlemine başlandığı ilgili sicillere bildirilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan 6183 sayılı Kanun

kapsamındaki Fon alacakları ile ilgili olarak, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar
ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin
ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şâhsi mal varlıklarından 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmü limited şirket ortakları hakkında sermaye his-
seleri oranında uygulanır.

(2) 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin uygulanmasında;
a) Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devir öncesine ait amme ala-

caklarının ödenmesinden payı devreden ve devralan şahıslar,
b) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı

şahıslar olmaları halinde bu şahıslar,
amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tu-

tulur.
(3) 6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35 inci maddesinin uygulanmasında, amme alaca-

ğının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare eden-
lerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen
sorumlu tutulur. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanunî tem-
silcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
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(4) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya

bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar

Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından

tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü

Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan banka

ve şirketlerin eski yöneticileri hakkında 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile Mükerrer

35 inci maddesinin uygulanmasında, ilgili kanun ve mevzuat veya ana sözleşmeleri uyarınca

temsile yetkilendirilmiş veya tüzel kişilerin yetkili organlarınca temsil yetkisi verilmiş kişi

veya kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerden,

a) Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinden, hâkim ortağı

olan tüzel kişilerden, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerden,

bu kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şir-

ketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının kullanıldığı/kullandırıldığı tarihten itibaren

borcun devam ettiği dönem boyunca,

b) Fon bankalarının kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarında, kredinin

kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacağının ilgili kuruluşa tebliğ edil-

diği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

kanuni temsilci sıfatını haiz kişiler kanuni temsilci olarak addedilir. Amme alacağının

tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu maddede belirtilen

alacaklardan sorumlu tutulacak kanuni temsilciler ile sorumluluk miktarlarının belirlenmesine

I. veya II. Tahsilat Daire Başkanlıklarının önergesi üzerine Fon Kurulu tarafından karar verilir.

(5) Fon Kurulu kararı uyarınca kanuni temsilciler ve limited şirketlerin ortakları aley-

hine takip muamelesine, kanuni temsilcilerin her birine ayrı ayrı  6183 sayılı Kanunun 55 inci

maddesine göre II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından tanzim edilecek ödeme emrinin tebliği

suretiyle başlanır.

(6) Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedik-

leri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

(7) 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi; Fon tarafından devralınan şirketlerde Fon

aleyhine, 6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35 inci maddesi; Fonun veya Fon personelinin kay-

yum sıfatı ile atandığı şirketlerde Fon ve Fon personeli aleyhine, 5411 sayılı Kanun ve mülga

Bankacılık mevzuatı kapsamında banka ve şirketlerde Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafın-

dan görevlendirilen kişiler aleyhine uygulanmaz. Fon tarafından atanan yönetici ve denetçilerle

ilgili olarak 5411 sayılı Kanunun 127 nci madde hükümleri saklıdır.

(8) Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hak-

kında da uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) İhtiyati haciz, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki koşul-

ların bulunması halinde, hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın, II.Tahsilat Daire Başkanlığı Grup

Koordinatörünün talebi ve II.Tahsilat Daire Başkanının oluru ile haciz hükümlerine göre derhal

uygulanır.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Haciz, ihtiyati haciz ve diğer takip işlemlerinin uygulanması ama-

cıyla ilgili Grup Koordinatörü tarafından, ihtiyaç duyulduğunda, yapılacak işlemler için Fonun

sözleşmeli avukatları veya diğer kişi veya kurumlar işlem yapmaya yetkilendirilebilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya Fon tarafından borçlu-

nun kendisinde veya üçüncü şahıslar elinde tespit edilen varlıkları, 6183 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre haczedilerek açık artırma ile satılır.

(2) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan açık artırmada satılamayan varlıkların

pazarlıkla satışı; satış komisyonu kararının Fon Kurulu tarafından onaylanmasından sonra hü-

küm ifade eder. Fon Kurulu, satılan varlıkların niteliğini ve muhammen bedelini dikkate alarak

onay yetkisini Başkana veya ilgili Fon Başkan Yardımcısına devredebilir.

(3) Haczedilen varlıkların satış mahalli Satış Komisyonu tarafından belirlenir ve satış

ilanında belirtilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Muhammen bedeli Fon Kurulunca belirlenecek meblağı aşan var-

lıklar Kurulun onayını müteakip, bu meblağın altındaki varlıklar için ise Kurul onayı aranmak-

sızın satış komisyonu tarafından satılır. Satış komisyonu; II.Tahsilat Daire Başkanının başkan-

lığında bir grup koordinatörü ile iki Fon personelinin katılımıyla veyahut Daire Başkanının

yetkilendireceği grup koordinatörünün başkanlığında iki Fon personelinin katılımıyla oluşur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Borçluya ait mal, hak veya alacak tespit edilememesi veya haczedilen malların

satış bedelinin borcu karşılamaması halinde borçlunun aczine ilişkin aciz fişi düzenlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Fon gelirlerinin ve her türlü Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun

hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların

şekli ve ihtiva edeceği bilgiler II.Tahsilat Daire Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurul” ibaresi

“Fon Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve

tahsile yetkili ve görevli olduğu alacaklarla ilgili olarak Fon aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta

bulunmak, sulh olmak, satmak, geri almak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar

ile her türlü hak ve alacakları belirleyeceği koşullar ile devralmak ve alacağın yeniden itfa pla-

nına bağlanması da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı an-

laşmalar kapsamında Fon Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde muhafaza

tedbiri uygulayıp, uygulamamak, dava açıp açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının

yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek.
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b) Her türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Türk Lirası ve/veya yabancı para

birimi üzerinden, ticari işletme rehni, gayrimenkul rehni ve menkul rehni dahil olmak üzere

her türlü ayni ve şahsi teminat almak.

c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya yönetim

ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak

üzere, anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurular üzerine açılmış veya açılacak her

türlü ceza davalarında suçtan zarar gören olarak müdahil olmak, bu davalara bağlı şahsî hakları

kullanmak.

ç) Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülmesi halinde ve Fona borçlu olup ol-

madıklarına bakılmaksızın, Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri-

nin, hâkim ortağı olan tüzel kişilerin, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu

şirketlerin, yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para,

mal veya hak edinen şirketlerin ortaklarının bu fıkrada belirtilen şirketlerde sahip oldukları

hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin

yönetim ve denetimini devralmak ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler

ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak

atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya

eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamak.

d) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya 5411 sayılı Kanunun

134 üncü maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, olağan ticari faa-

liyetleri gereği gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere Fon tarafından atanan yönetim ve

denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil

ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışan-

larının, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket

hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 3/3/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında  Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında

geçici frekans ve kanal kullanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere

diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştir-

melerine izin vermek veya bu satışları bizzat gerçekleştirmek ve bu satışlardan elde edilen tu-

tarları Fon alacaklarına mahsup etmek veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Güvenlik

Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmak ve bu işlemler ile ilgili 13/1/2011

tarihli ve  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun  376 ncı maddesi ile bağlı kalmaksızın kararlar

almak.

e) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketler ve/veya 5411 sayılı Kanunun

134 üncü maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketler ve iştiraklerin yüzde

kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve varlıkları, gayrimenkullerle ilgili

özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere sat-

mak.

f) Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen

aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri

veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadî değeri
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olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticarî ve iktisadî

bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satmak, hacizli malların birden fazla

borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmak,

ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme

tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı

olmaksızın belirlemek, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mahsuben satın almak,

satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve

hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemek veya ihale alıcısına

ödetmek, bu işlemleri Fon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan usul ve esaslar çerçevesinde

gerçekleştirmek.

g) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tabi tutulan veya

tasfiye işlemi başlatılan bankaların, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde belirtilen gerçek

ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin kan ve kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle

üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 5411 sayılı Kanu-

nun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak, bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul

edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının

kullanıldığı tarihten sonra üçüncü kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı ayni hak tesisi

gibi hukuki işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dahil tüm şahısların, yukarıda belirtilen

işlemlerin gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak

ve alacaklar hakkında da 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak.

ğ) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim

ve/veya denetimindeki şirketlerde ve/veya işletmelerinde iş sözleşmesine bağlı ve/veya bağlı

olmaksızın geçici veya sürekli olarak istihdam edilen şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi

veya denetçisi olduğu şirketlerin; bir iş akdine bağlı olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların

vekâleten ve/veya ticari mümessil ve/veya ticari vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme hü-

kümleri gibi herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden

şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel kişilerin; edindikleri ve/veya üçüncü kişilere

edindirdikleri para, her türlü mal, alacak ve haklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134 üncü

maddesi hükümlerini uygulamak.

h) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları, yönetim ku-

rulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunların eş ve

çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya yetkili banka

mensuplarının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle yaptıkları menkul ve gayrimenkul rehni,

ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin

sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da şerh edilmiş olsun veya olmasın her

türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler dahil her türlü tasarrufları ile

kara, hava ve deniz taşıtları gibi menkul ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi

gayrimenkullerle ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, menkul veya gayrimenkul mal, finansal

kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile ga-

zetelerin yayım hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, idare ve

hizmet vekâleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat,
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bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı

ile ATM kartı sözleşmeleri ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul

kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmelerini Fon Kurulu kararıyla geçersiz say-

mak.
ı) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı ile edinildiği

kabul edilen alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz koymak, mu-
hafaza altına almak ve bilahare 6183 sayılı Kanun uyarınca satmak veya Fonun belirleyeceği
uzman kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar dikkate alınarak tespit edilecek değer
üzerinden, alacağına mahsuben devralmak.

i) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı ile edinildiği
kabul edilen alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin ya-
pıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme
faizi uygulamak.

j) Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı halinde sorumluların
malvarlıkları üzerine tedbir konulmasını yasal mercilerden talep etmek ve sorumlular aleyhine
5411 sayılı Kanunun 135 inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunmak, takip ve tahsil iş-
lemlerini başlatmak, tespit edilen farkı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil
etmek.

k) Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından 5411 sayılı Kanun hükümleri çer-
çevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ve Fon alacaklarının yasal te-
minatını oluşturan, ihtiyatî haciz veya tedbir kararları uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir
konulan para, her türlü mal, hak ve alacakların bedelinden, Mahkemece karara bağlanan ala-
caklarını, devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacak-
larından sonra gelmek üzere, imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil etmek.

l) 5411 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan alacaklarıyla ilgili olarak katı-
lacağı ihalelere teminatsız olarak iştirak etmek.

m) Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satış ilanlarının
borçlular dışındaki ilgililere tebliğini, ilanda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla, varsa
bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile, bilinen adresi yoksa keyfiyetin ilanen tebliği su-
retiyle yapmak veya yaptırmak.

n) Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerini
sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak tahsil etmek.

o) Varlık yönetim şirketlerine Fon alacakları ile diğer varlıklarını satmak, bu şirketlere
sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katılmak.

ö) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma
ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon
tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve
her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar mülga 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16,
17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile Geçici 4 üncü maddesi hü-
kümlerini uygulamak.
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p) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun

64 ve 65 inci maddeleri ile, mülga 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılan

bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankalar hakkında mülga 4389

sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları hükümlerinin uygulanmasına

devam etmek.

r) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Devletin güvenliği ve temel

dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve

savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sı-

nırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen

görevler ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi ve belgenin uygun süre ve ortamda, sürekli veya

münferit olarak verilmesini, istenecek defter ve belgelerin ibraz edilmesini talep etmek.

s) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyen kişiler hakkında 5411 sayılı Kanun kapsamında

suç duyurusunda bulunmak.

ş) 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütle-

rinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla

ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve

hak düşürücü süreler dahil her türlü süre alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yükle-

nildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur.

t) 5411 sayılı Kanunla ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri

kullanmak.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümle-

sindeki “Tahsilat Daire Başkanlığına” ibaresi “I.Tahsilat Daire Başkanlığına”, beşinci fıkra-

sındaki “dava, icra ve iflas takibine” ibaresi “davaya, icra veya iflas takibine” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin; kanuna aykırı karar ve işlemleriyle

banka hakkında 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına neden ol-

duklarının tespiti halinde, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından bankaya verdikleri za-

rarlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Fon Kuruluna

önerge sunulur. Fon Kurulu kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında

I.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından sorumluların şahsi iflaslarına karar verilmesi ilgili mah-

kemeden talep edilir.

(2) Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı

takdirde, menfaat temin eden ortakların da temin ettikleri menfaat üzerinden birinci fıkrada

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınacak Fon Kurulu kararına istinaden I.Tahsilat Daire

Başkanlığı tarafından şahsi sorumlulukları yoluna gidilir.”

“(4) Mahkemece iflâsına karar verilenlerin iflas tasfiyesi işlemleri Hukuk İşleri Daire

Başkanlığı tarafından yürütülerek sonuçlandırılır.”
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MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya

tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit

edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve

işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl

içinde Fon tarafından dava açılabilir. Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından bankaya verilen

zararların tazmini için bunların mali sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Fon Kuruluna

önerge sunulur. Fon Kurulu kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında

Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında mali sorumluluk davası açılır.”

“(3) Fon bankalarının başka bir bankaya devredilmesi ya da başka bir banka ile birleş-

mesi, hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halinde bu

işlemlerin tamamlanmasını takip eden beş yıl içinde sorumlulukları tespit edilen yönetim kurulu

eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine, varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri

zararın Fon adına tazmini istemi ile Fon tarafından dava açılabilir. Bankaya verilen zararların

tazmini için bunların mali sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Varlık Yönetimi Daire

Başkanlığı tarafından Fon Kuruluna önerge sunulur. Fon Kurulu kararı ile belirlenen sorumlular

ve sorumluluk tutarları kapsamında Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorumlular hak-

kında mali sorumluluk davası açılır. Dava açılmasına dair Fon Kurulu kararı dava şartı olarak

aranan genel kurul kararı yerine geçer.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde, ikinci fıkrasının sonunda yer alan “Kurul tarafından karar verilebilir.” ibaresi

“I.Tahsilat Daire Başkanlığının önerisiyle Fon Kurulu tarafından karar verilebilir.” şeklinde,

üçüncü fıkrasındaki “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Hakim ortaklar, yöneticiler ve denetçiler aleyhine açılan şahsi iflas davasına konu

alacaklar,”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Anlaşma şartları, mevcut hukuki safahat, anlaşma yapılmaması ha-

linde alacağın yasal yollardan tahsil olunma imkanları ve süresi, haczedilmiş mal ve haklar da

dahil olmak üzere mevcut teminatlar ile anlaşmayla öngörülen ödeme süresi ve ilave teminatlar

gibi hususlar dikkate alınarak I.Tahsilat Daire Başkanlığının önergesi üzerine Fon Kurulu kararı

ile belirlenir. Yapılacak anlaşmalarda Fon Kurulu tarafından;

a) Alacaktan belirli bir oranda iskonto yapılmasına ve/veya alacağın uygun görülen faiz

oranları ve hesaplama usulleri çerçevesinde yeniden hesaplanmasına,

b) Alacağın peşin veya vadeli ödenmesine, vadeli ödemede peşinat alınıp alınmayaca-

ğına, peşinat tutarının, ödeme planının ve vade süresince uygulanacak faiz oranının belirlen-

mesine,

c) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakların teminat olarak alın-

masının öngörülmesi halinde, teminat tesisine ilişkin koşulların belirlenmesine,
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ç) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakların devir alınmasının ön-

görülmesi halinde, devir koşullarının; menkul ve gayrimenkullerde mülkiyet durumu ve üze-

rindeki takyidatlar, hak ve alacaklarda ise teminatlar ile borçlusunun ödeme gücü gibi hususlar

dikkate alınarak belirlenmesine,

d) Anlaşma koşulları çerçevesinde kaynağın kullanıldığı veya zarar doğuran işlemin

gerçekleştiği veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek tarih ve para birimi esas alınmak sure-

tiyle borç kalemlerinin konsolide edilmesine,

e) ve sair hususlara

karar verilebilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Kurul” iba-

resi “Fon Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fon alacaklarının tahsili amacıyla borçtan sorumlu olan veya olmayan kişilerle an-

laşma yapılması, anlaşmaya konu edilen alacaklar protokole taraf olmayan ancak borçtan aslen

veya fer’an sorumlu olan borçlular yönünden borcun nakli, imhali, yenilendiği, ertelendiği

veya üçüncü kişi lehine işlem sonucunu doğurmaz.”

“(6) Anlaşmada; alacak hakkı saklı tutulmak kaydıyla 6102 sayılı Kanun ile 14/12/2009

tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununda yer alan talep ve haklarla ve 2004 sayılı Kanun gereğince

açılmış ceza davalarından, icra ve inkar tazminatından vazgeçilmesi hususları düzenlenebilir.

(7) Anlaşma, diğer alacaklılarla birlikte de akdedilebilir. Gerek bu halde, gerekse Fonun

tek başına anlaşma yaptığı hallerde, alacağın tahsili bakımından yarar görülmesi halinde; mu-

hafaza tedbirlerinin kaldırılması, haciz, rehin ve ipoteklerin fekki, temellük edilen hak ve ala-

cakların temliki, temliklere istinaden tahsil olunan meblağların kısmen veya tamamen iadesi,

teminatların derece ve sıralarının değiştirilmesine muvafakat edilmesi veya serbest bırakılması,

tahsilatların iadesi, mevcut veya yeni tesis edilecek teminatlar üzerinde kısmen veya tamamen

bir veya birkaç alacaklıya öncelik tanınması, 5411 sayılı Kanunun Fona tanıdığı ayrıcalık ve

önceliklerden feragat edilmesi, diğer alacaklılara karşı açılan takip, şikayet, dava ve itirazlardan

vazgeçilmesi, tahsilatların borca mahsup sırası ve şekli ile Fon alacağının tahsili ve teminatlarla

ilgili sair hususlar anlaşma ile belirlenebilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetkilerin kullanılması

aşağıda isimleri ve görev tanımları belirtilen komisyonlar aracılığı ile yerine getirilir. Komis-

yonların yapısı, görev ve yetkileri, yetkilerine ilişkin limitler ile diğer çalışma usul ve esasları

Fon Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar şunlardır:

a) Alacak Değerlendirme Komisyonları; Fon alacaklarına  ilişkin peşin ödeme veya

geri ödeme sözleşmesi yaparak sulh olma, alacağa mahsuben gayrimenkul ve hisse senedi,

devlet tahvili, hazine bonosu gibi menkul kıymet alımları hariç menkul malların alınması, ipo-

tek fekki veya hacizlerin kaldırılması, ilave teminat alınması, aciz vesikasına/aciz fişine bağ-

lanmış alacakların takip edilmemesi ile bu kapsamdaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi ile

görevlidir.
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b) Hukuki Değerlendirme ve İcrai Satış Komisyonları; Dava ve takipten vazgeçilmesi

icrai satışlara iştirak, bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunma, kanun yollarına müracaat

edilmemesi, sıra cetveli ve derece kararlarına itirazda bulunma ile bu kapsamdaki diğer işlem-

lerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

c) Takip Değerlendirme Komisyonları; Fon Kuruluna veya Fon Kurulunun yetki devri

yaptığı hallerde devredilen makamın onayına sunmak üzere 2004 sayılı Kanun kapsamında ta-

kip ve tahsil işlemleri yürütülen ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında 6183 sayılı

Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine karar verilecek dosyaların tespitini yap-

makla görevlidir.

(2) Fon Kurulu gerekli hallerde yukarıda belirtilen Komisyonlar dışında Fon alacakla-

rının takip ve tahsiline ilişkin yetkilerin kullanılmasına yönelik Komisyonlar oluşturmaya yet-

kilidir.”

MADDE 39 –Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Grup Koordinatörleri

MADDE 48 – (1) Daire Başkanına başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üze-

re Başkanın Oluru ile görevlendirilen Grup Koordinatörlerinin yetki ve görev alanı Daire Baş-

kanı tarafından belirlenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin ek madde 1 in beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Fon tarafından 5411 sayılı Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre

yapılan veya yapılmış olan satışlarda, satış şartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tah-

liye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır. Fonun, ta-

ahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklıdır.”

“(7) Herhangi bir nedenle Fonun mülkiyetine geçen veya Fon mülkiyetinde iken satışı

yapılan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin işlemler, Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

kapsamında İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, haczedilerek üçüncü kişilere satışı

yapılan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin işlemler ise Teşkilat Yönetmeliğinin 20 nci maddesi

kapsamında II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.”

MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/1/2007 26396

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/11/2008 27062

2- 31/3/2009 27186

3- 14/1/2012 28173
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“f) İlan Panosu: Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan akaryakıtların resmi isim ve
tavan fiyatlarının (her bir resmi ismin kapsamı içerisindeki ticari ürün isimleri ve bu ürünlerin
tavan fiyatlarıyla birlikte) ilan edildiği panoyu,”

“n) Farklılaştırılmış ürün: Belirlenmiş resmi isimli akaryakıtlar için mevzuatta ön gö-
rülen tüm koşulları taşıyan ancak, aynı resmi ismin kapsamı içerisinde farklı ticari isimler kul-
lanılarak belli bir akaryakıtın birden fazla ticari türünün oluşturulmasıyla piyasaya sunulan
akaryakıtı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı
maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.

“a) İstasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları akaryakıtların resmi isim-
lerini ve tavan fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuş-
landırılmış ilan panosunda ilan etmekle, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde her bir
farklılaştırılmış ürünün kendisi için geçerli tavan fiyatı yazmakla,”

“c) Her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın resmi ismini, ürün fark-
lılaştırılması yapılmış olması halinde resmi isim ile birlikte her bir farklılaştırılmış ürün için
kullanılan ticari ismini ve fiyatını belirtmekle,”

“Farklılaştırılmış ürünler ilan panosuna yazılırken, önce resmi isim, yanında veya al-
tında ticari isimler ve/veya logo yer alır. Ticari isim ve/veya logo, resmi ismin öncelikle ve ko-
laylıkla okunmasını ve görülmesini güçleştirmeyecek biçimde yazılır.”

“(3) Ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler, resmi isimlerin okunmasını en-
gellememek kaydıyla ve fiyat belirtilen yerler dışında olmak üzere, istasyon haricindeki veya
dahilindeki diğer yerlerde tek başına kullanılabilir. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil is-
tasyon içinde ya da haricinde farklılaştırılmış ürünlerin belli türdeki araçlar için gerekli olduğu
algısına yol açacak biçimde tüketicileri yanlış yönlendirecek ibare, işaret, çıkartma v.b. kulla-
nılamaz.”

“(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki akaryakıt
isim ve fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır.”

“(5) Farklılaştırılmış ürün satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri bu ürünlere ilişkin açık-
lamaları şirket internet sayfasından kamuoyuna duyururlar. Yapılan duyuruda, şirketlere ait
fikri ve sınai haklara zarar getirmeyecek ve asgari olarak malzeme güvenlik bilgilerini içerecek
şekilde ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve ne şekilde farklılaştırıldığına ilişkin teknik
bilgiler bulunur. Açıklanan bilgiler içinde, ticari sır, fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere, söz
konusu üründeki farklılaştırma işlemine ve tüketiciye sağlanan faydalara ilişkin ispatlayıcı
açıklamalar ile yapılan bu açıklamaya ait doküman örnekleri yer alır. Açıklama metninin baş-
langıç kısmında punto, renk, biçim vb. yönlerden metnin geri kalanı ile aynı olmak üzere “Fark-
lılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt
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türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzen-
lemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kul-
lanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler
bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bu-
lunmamaktadır.” ibaresine yer verilir. Duyuru ana sayfanın herkesin kolaylıkla görebileceği
bir bölümünde tüketicilerin anlayabileceği şekilde yapılmalı, tanımlanan şekliyle ana sayfada
devamlı olarak bulundurulmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlgili lisans sahipleri; ilan panolarını bu maddenin yürürlük

tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir ve açık-
layıcı duyuruyu bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde internet sayfalarında
yayınlamaya başlarlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, 
KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmedi

Hani Bilim, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmedi Hani Bilim,

Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları,
yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 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: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmedi Hani Bilim, Kültür ve Sanat Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/10/2008 27024
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gençlere bilimi sevdirmek, bilimsel araştırma heye-

canı ve bu hususta farkındalık oluşturmaktır. Merkez, bu çerçevede yapacağı faaliyetler ile bir-
çok öğrencinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Bilimsel bilgiyi edinme, kullanma ve üretebilme konusunda toplumsal bir ilgi uyan-

dırmak,
b) İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin, ilgi duydukları bilimsel alanlarda ve

sanat dallarında güvenilir ve güncel bilgiyi, alanında uzman bilim adamlarından edinmesini
sağlamak,

c) Gençlerin eğilim ve kabiliyetlerinin erken yaşlarda keşfedilmesini sağlayarak; onların
fen bilimleri, sosyal bilimler veya farklı sanat dallarında doğru tercihler yapmalarına yardımcı
olmak,

ç) Gençlerin erken yaşlarda bilimsel veya sosyal projelere dâhil olmasını sağlayarak,
bilimsel araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak,

d) Sanata ilgi duyan gençlerin o alanda gelişimine yardımcı olacak etkinliklere katılı-
mını sağlamak,

e) Gençler arasında Üniversiteye olan ilgiyi artırmak ve gelecekte yapacağı tercihler
konusunda destek sağlamak,

f) Yerel ve ülke genelinde kültürel araştırmalar yaparak Üniversite ile toplum arasında
köprüler kurulmasını sağlamak,

g) Eğitim programlarına katılan öğrencilerin yürüttüğü faaliyetler sonrasında, her bir
öğrenciye ait kişisel gözlem raporları düzenleyerek, okulunu ve ailesini bilgilendirmek ve böy-
lece insan kaynaklarını isabetli değerlendirmek,

ğ) Öğrenciler için bilimsel, kültürel ve sanatla ilgili geziler düzenleyerek bu alanlardaki
gelişimlerine ve etkileşimlerine katkıda bulunmak,

h) Bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal, kültür-sanat ve bilimsel yarışmalar düzenleyerek
öğrencileri ödüllendirmek ve araştırma yapmaya teşvik etmek,

ı) İlk ve orta öğrenim faaliyetlerini yürüten diğer kamu ve özel sektör kurumları ile bir-
likte ortak bilimsel çalışmalar yaparak bu kurumlarda görev alan eğitimcilerin de akademik
bir bakışla kendi kurumlarında eğitim yapmalarına yardımcı olmak,

i) Eğitimin önemli bir ayağı olan veli ve aileyi içine alan programlar ve etkinlikler dü-
zenleyerek, ailelere rehberlik etmek ve ailelerin de gençlerde bilimsel düşüncenin gelişimine
katkıda bulunmasına yardımcı olmak,

j) Okula gidemeyen çocuklar tespit edilerek, bu çocuklar ve ailelerinin katılımı ile ger-
çekleştirilecek olan bilimsel ve kültürel etkinlikler yardımıyla okullaşma oranının artmasına
katkıda bulunmak,
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k) Ağrı ve yakın çevresinin sahip olduğu geleneksel kültür değerlerini araştırmak, resim,
heykel, seramik, fotoğraf, folklor, şiir ve halk edebiyatı gibi sanat ve el sanatlarının gelişimine
katkıda bulunmak, bilimsel araştırma, geliştirme ve tasarım projeleri geliştirmek, uygulanma-
sına koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

l) Kültür ve sanat araştırma çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması
için gerekli faaliyetlerde bulunmak, yapılacak çalışmalarla ilgili kitap ve dergi, sanat belgeleri,
çeşitli tarihsel dokümanlar, fotoğraf, afiş, broşür, CD, kaset ve benzeri yazılı-sesli-görsel do-
kümanlar hazırlayarak bir arşiv oluşturmak, bu birikimleri araştırmacıların ve eğitimcilerin
hizmetine sunmak,

m) Tüm engelli grupları dâhil, her düzeyde araştırmacının ve tasarımcının gelişimine
yönelik eğitim ve öğretim programları; konferanslar, konserler, kurslar, seminerler, ulusal ve
uluslararası kongreler, yaz okulları düzenlemek. Bu tür etkinliklerde, çalışmalara ilişkin serti-
fikalar vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar yapmak. Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda ger-
çek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

n) Araştırmacılar ve tasarımcılar arasında bilimsel-sanatsal proje yarışmaları düzenle-
yerek bu çalışmaları teşvik etmek, sanatçıların telif haklarını korumak, gerekli olduğu hallerde
patent hakkı alınmasına yardımcı olmak,

o) Kimsesiz, yetim ve özürlülerin bakımı ve refahı alanında çalışacak uzmanların ye-
tişmesi için eğitim programları düzenlemek, eğitimine devam eden ve çalışan tüm engelli bi-
reylerin bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve
kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olacak bilimsel araştırmaları ve etkinlikleri
gerçekleştirmek ve konu ile ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı
sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim

dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev
süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine
vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek,
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim

dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile
üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yö-
netim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Danışma kurulundan gelen önerileri değerlendirerek öneriler doğrultusunda gerekli

kararları almak,
ç) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rek-

törün onayına sunmak,
d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim

elemanları ve bilimsel düşüncenin gelişimine katkıda bulunan ve Merkezin amaçları çerçeve-
sinde araştırmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda
çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Merkezin yapacağı faaliyetlere katılacak akademik/uzman personeli belirleyerek Yö-
netim Kuruluna sunmak,

c) Yeni dönem faaliyetleri için önerilerde bulunmak ve yeni proje önerileri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA UYGULAMA 

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uy-

gulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim

organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Merkezi

Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına 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: Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyadaki bilimsel gelişme ve değişimleri, milli kal-

kınma hedeflerini dikkate alarak, temel ve uygulamalı bilimler ile teknolojik alandaki sorunları
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ortaya koymak, analiz etmek ve çözüm üretmek üzere araştırmalar yapmak, araştırma, geliş-

tirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, bilimsel çalışmalarında

araştırmacılara yenilikçi, verimli ve işbirliğine dayanan laboratuvar imkânı sağlamak, bu ça-

lışmaları nitelik ve nicelik yönünden artırmak, Üniversitesinin diğer birimleri, ulusal ve ulus-

lararası ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama mer-

kezleri ve benzer birimleri koordine etmek, araştırma, geliştirme imkânlarının birimler arası

ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Amasya Üniversitesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki

bilimsel araştırma çalışmalarına analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak, Üniversitedeki

bilimsel faaliyetlerin kalitesini ve sayısını artırmak,

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak, araştırma altyapısı, laboratuvarlar, cihazların kullanımı,

laboratuvar güvenliği konusunda kullanıcıları eğitmek, cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişi-

mine yönelik programlar düzenlemek,

ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının

çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağla-

mak,

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi iş-

birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

e) Merkezin araştırma altyapısını ve araştırma olanaklarını önceden belirlenen tarifeler,

kurallar, program ve bütçeler çerçevesinde Üniversiteden ve başka üniversite ve teknoloji ens-

titülerinden, kamu sektörü ve özel sektörden ve yurt dışından araştırmacıların hizmetine sun-

mak,

f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

g) Kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarına araştırma-geliştirme konularında bilimsel

görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,

ğ) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla Merkez

laboratuvarı, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri ve

gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak,

h) İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi kuruluşları ile diğer özel ve

kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık

hizmeti sunmak,

ı) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihaz-

lardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve

verimli bir çalışma ortamı oluşturmak,

i) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek,
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j) Yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yaparak ve araştırma kurumları ile AR-GE

konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, Kalkınma Bakanlığı ve

benzeri kurumlarla ve Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen

proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak, desteklenen

projeleri belirlenen bütçe, plan ve programlara göre yürütmek ve Üniversitenin proje yürütme

potansiyelini artırmak,

k) Merkezin çalışma alanına giren konularda ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar ger-

çekleştirerek konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel

toplantılar düzenlemek, belgeli eğitim programları düzenlemek, bilimsel ve teknolojik yayınlar

yapmak, Merkezin toplanan bilginin ülke çapında ilgililerle paylaşılmasını sağlamak,

l) Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumları mümkün olduğunca

ortadan kaldırtarak araştırma heyecanlarını ve hızlarını artırmak,

m) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliş-

tirmek,

n) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluş-

turmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu,

b) Müdür,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan

Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle

görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan

Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri

arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak atar. Merkez müdürü görevinin başında

olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya

kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde

müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun en az dört üyesi fen bilimleri ve mü-

hendislik alanlarında olmak üzere Merkez Müdürü ile birlikte dokuz üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyeleri Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üye-

lerinin görev süresi üç yıldır, süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcı-

ları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır.

Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim

Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve ma-

zeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile

sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma

ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak, uygulanmasına yardımcı olmak,

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

programını düzenlemek,

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren ça-

lışmaların yürütülebilmesi için müdüre yardımcı olmak,

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna

sunmak,

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluştu-

rulmasına yardımcı olmak,

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

g)Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit

etmek ve protokollerini hazırlamak,
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ğ) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak,

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygu-

lamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek

Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan akademik

kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-

lendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları, Danışma Ku-

rulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve

tavsiyelerde bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde, 9/9/2008

tarihli ve 26992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İş-

letme Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Bursa Orhangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BOSEM): Bursa Orhangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Organların Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma

yaptığı tüm alanlarda, örgün öğretim dışında kalan, eğitim-öğretim programları, yerel, bölgesel
ve ulusal gelişmeyi destekleyen sosyal, kültürel ve ekonomik içerikli seminerler, konferanslar
ve diğer etkinlikleri düzenlemek, özel sektöre, kamu sektörüne, sivil toplum kuruluşlarına ve
uluslararası kuruluşlara destek vermek, Üniversitenin toplum ve diğer kuruluşlar ile olan iş-
birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE  6 – (1) Merkezin başlıca faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar

ve kişilere yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda kampus içinde ya da dışında eğitim ve sertifika
programları açmak.
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b) Uzaktan eğitim ve e-eğitim aracılığıyla eğitim ve sertifika programları düzenlemek.
c) Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yenilikçiliği, verim-

liliği ve sürdürülebilirliği destekleyen eğitim, sertifika ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek.
ç) Mesleki ve teknik alanda vasıflı ara eleman yetiştirmeye ve istihdamı desteklemeye

yönelik eğitim ve sertifika programları düzenlemek.
d) Sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim içerikli kongre, sempozyum, konferans, fuar

ve sergi gibi faaliyetleri düzenlemek ve benzer çalışmalara destek vermek.
e) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ve yerlerde ilgili diğer birimlerin vereceği

her türlü eğitim, kurs, seminer gibi sosyal ve kültürel çalışmaların organizasyonunu yapmak,
araç, gereç ve eğitim imkânlarını sağlamak.

f) Uluslararası boyutta özel ve tüzel kişiler ile kültürel ve bilimsel ilişki kurmak, işbir-
liğini geliştiren faaliyetler düzenlemek.

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Merkezde karar-
laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetimi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin bu alanda deneyimli öğretim üyeleri/öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin
çalışma alanı ile ilgili konularda deneyimli Üniversitedeki öğretim üyeleri/öğretim elemanları
arasından ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcıları
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı za-
manlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi duru-
munda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını

temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak.
e)Yönetim  Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yap-

mak.
g) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandı-

rılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan öğretim ele-
manlarından bir kişiyi proje koordinatörü olarak önermek.
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(2) Proje koordinatörü; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Yapılan

bu çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje kapsamında yürütülen

çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Rektörün Üniver-

site öğretim üyeleri/öğretim elemanları ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından görevlen-

direceği dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin

yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün

daveti üzerine en az yılda dört kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması, planlanması ve

katılım şartlarının belirlenmesi konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda başarı belgesi, sertifika belgesi, ka-

tılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line 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 (OKTAM): Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Okan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Dünya ve Türkiye turizmini hukuksal, siyasal, eko-

nomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek ve araştırmak, turizm sektörü ve bu sektöre hiz-
met veren kuruluşlarla ilgili disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmak ve yapılan
araştırmaların sonuçları doğrultusunda sektöre yönelik uygulanabilir, iyileştirme odaklı çözüm
önerilerinde bulunarak sektöre katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek

için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi

veya özel sektör kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak
yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.
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b) Sektör çalışanlarının meslek içi eğitimlerinde, kurumlara özel modellerin geliştiri-

lerek görüş bildirilebileceği eğitim ve danışmanlık çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki

kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sem-

pozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek.

c) Turizm sektörüyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda benzer uygulamaları izlemek

ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

ç) Turizm alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane, elektronik bilgi

bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait

süreli ve süresiz yayımlar hazırlamak.

d) Turizm alanında yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenlerin, uluslar-

arası çalışmalar yapmasını teşvik edecek hazırlıkları yapmak.

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; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birisi

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yar-

dımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi

sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması duru-

munda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için se-

çilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Sü-

resi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,

kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak her üç ayda bir veya gerekli olduğunda Müdürün
çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda    tec-
rübeye sahip olmak şartı ile  Üniversite içinden veya dışından Müdürün önerdiği kişiler ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlayacak çalışmalar yap-

mak.
b) Yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanmak,

Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARLARI
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI
DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 7082
Karar Tarihi : 21.11.2012
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metano-

lün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesinin altıncı fıkrası ile 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre 1/1/2013 tarihinden iti-
baren geçerli olmak üzere izin belgesi bedelleri ile hizmet bedelleri hakkında;

MADDE 1 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınması gereken; 
a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi başına 23,53 TL,
b) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin 19.600 TL,
c) Dağıtım uygunluk belgesi bedelinin 19.600 TL,
d) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedelinin 2.370 TL,
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınması gereken;
a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre

başına 48,19 TL,
b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için her bin litre başına 19,61 TL,
c) Yakıt biyoetanolü için her bin litre başına 8,24 TL alınmasını,
MADDE 3 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI

MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE 
ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No: 7084 Karar Tarihi: 21.11.2012

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi,
tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2013 yılı için
aşağıdaki şekilde uygulanması ile;

1 – Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için 30.550 TL,
2 – Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için 61.100 TL,
3 – a) Tütün Ticareti Yetki Belgesi için 30.550 TL,

b) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık 3.055 TL,
uygunluk belgesi bedeli alınmasını,
B – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 
1200-14 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 2012 
CUMA Sayı : 28483 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2008/92 
Karar No : 2010/209 
Mahkememizin 27/10/2010 tarih ve 2008/92 Esas 2010/209 Karar ile Mustafa ve Fatma 

oğlu 1960 D.lu Sanık Abdulhalım Chaharlı ile Hanı ve Afaf oğlu 1974 D.lu Ammar Aljundı 
haklarında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 
(1.cümle) ,TCK.62/l,52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis, 80,00 TL. Adli Para Cezası ile 
cezalandırılmalarına, TCK. 51.maddesi uyarınca hapis cezalarının Ertelenmesine, takdiren 1 yıl 
denetim süresine tabi tutulmalarına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça konu eşyaların 
Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 

 9004 

————— 
Esas No : 2011/217 
Karar No : 2012/25 
Mahkememizin 25/01/2012 tarih ve 2011/217 Esas 2012/25 Karar ile Riyat ve Neriman 

oğlu 1987 D.lu Sanık Ahmet Şıh Mahmut ile Ali ve Velide oğlu 1988 D.lu Muhammed Şemmud 
haklarında; hırsızlık suçundan, TCK.142/l-a,143,35/2,62/1, maddeleri gereğince ayrı ayrı 1 Yıl 5 
Ay 15 gün hapis Cezası ile cezalandırılmalarına, CMK.nun 231/5-6 maddeleri gereğince Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK. nun 231/8 maddesi uyarınca sanıkların takdiren 5 Yıl 
denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanıklara tebliğ 
edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9231 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Karatay Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 
2 - İhale 12.12.2012 Çarşamba günü saat 14:10’da belediye encümenince, encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 - Arsa bedeli; % 50’si peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak 

üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.  
4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A - Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak) 
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.(T.C Kimlik Numaralı) 
c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir) 
d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri, 
B - İç zarf 
a) Teklif mektubu 
5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a 

kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde 
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir. 
7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

Mahalle Pafta Ada Parsel M2 Niteliği 
Muh. Bed. 

TL. 
Geçici 

Tem. TL. 
Çayır 17 N II 26040 3 13.520,05 Arsa 5.085.000,00 152.550,00 

 9462/1-1 

—— • —— 
ESKİŞEHİR-ANKARA-KAYSERİ-ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK 

HATLARINDA 26 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 85 (SEKSENBEŞ) İŞÇİYLE 
BEKÇİLİK HİZMETİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2012/178568 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ESKİŞEHİR-ANKARA - KAYSERİ - 

ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA 26 BARİYERLİ 
HEMZEMİN GEÇİTTE 85 (SEKSENBEŞ) İŞÇİYLE 12 AY SÜRE İLE BEKÇİLİK HİZMETİ 
ALIMI İŞİ 

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 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 24/12/2012 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.-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. 9453/1-1 
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OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre 

iç piyasadan "Açık Teklif Usulü" ile satın alınacaktır. 
 

CİNSİ EBADI MİKTARI 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME TARİHİ 

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz) 480 mm. 800.000 m2 Teknik Şartname 13.12.2012 
Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz) 480 mm. 400.000 m2 Teknik Şartname 13.12.2012 
Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz) 480 mm. 800.000 m2 Teknik Şartname 13.12.2012 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 
bölümünde ilan edilmiştir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 
Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 
Çayırova-Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 
teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için 
bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur 9516/1-1 
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KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT 160 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN 
DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI İLE 

SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIMI İŞİ  
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/179677 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
1 - İhale konusu malın 
     adı ve miktarı : 160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi gereken 

malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma 
sisteminde meydana gelen arızaların onarım işi 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 27/12/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-
TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9484/1-1 
—— • —— 

FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuz Yerleşim Sistemleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünde kullanılmak 

üzere aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 3 Adet Forklift idari ve teknik şartname hükümlerine göre 
ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 
SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 3,5 TON DİZEL FORKLİFT 2 ADET 
2 5 TON DİZEL FORKLİFT 1 ADET 

 
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 Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 
adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Aralık 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9552/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI VİNÇLERİN SÜREKLİ BAKIMLARININ, PERİYODİK 
TESTLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, RAPORLANDIRILMASI İLE 

KALORİFER KAZANLARI, BASINÇLI KAPLAR, KALDIRMA MAKİNELERİ VE 
KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, 

RAPORLANDIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Vinçlerin sürekli bakımlarının, periyodik testlerinin ve kontrollerinin yaptırılması, 

raporlandırılması ile kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri ve kompresörlerin 
periyodik test ve kontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması hizmeti açık ihale usulü ile kapalı 
zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartnamesine Göre. 
b) Yapılacağı Yer : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılacak yer 

tesliminden itibaren 2 yıldır. (730 takvim günü) 
d) Dos. No : 30.5 SEAS 12/85      2012/176071 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu.  
b) Tarihi ve Saati : 17.12.2012 Pazartesi günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü  
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨150,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç ¨150,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR53000150015800 
7260642600 hesabına 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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 17.12.2012 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
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7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90(Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.  
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
8.3. İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile 
beraber sunmaları zorunludur. 

- Bu ihalede benzer iş; Mekanik Atelye Tezgahları bakım onarım işi veya asansör bakım 
onarım işi veya ihale konusu iş. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 
yapılacaktır.  9510/1-1 

—— • —— 
ÇORLU VE VELİMEŞE İSTASYONLARINA TESLİM KAYDIYLA 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/178939 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı- Çerkezköy arasında, 87 Km.’lik yol 

yenilenmesi için, Çorlu İstasyonuna 35.000 m3, Velimeşe İstasyonuna 35.000 m3 teslim edilmek 
üzere, toplam: 70.000 m3 Balastın temini işi.  

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 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 25/12/2012 Tarih saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 
150,00 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. 9514/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Biriminden: (İPKB)  
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

Kredi No: 8033-TU 
 

“SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 
SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AF-WB2-GUCL-ONAR-01) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan, İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari 

Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde kullanılmak üzere ilave kredi almıştır. 
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için 
Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB2-GUCL-ONAR-01 
İstanbul İli Üsküdar İlçesinde bulunan Validebağ Devlet Hastanesinin anahtar teslimi 

götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir. 
 

İhale Paketi S. No İlçesi Sağlık Yapısı Adı 
AF-WB2-Güçl-Onar-01 1 Üsküdar Validebağ Devlet Hastanesi 

 
3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2009-2010-2011), 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir 
(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne 
katsayıları kullanılmak sureti ile 2012 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 
20.000.000-TL olması gerekmektedir (2012 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2011 
yılı cirosuna dahil edilecektir) 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2007-2011) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni 
hastane binası inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir 
veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme hastane 
güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme 
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mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, 
vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde 
tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de 
değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 3.000.000.– TL 
olması. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-WB2-GUCL-ONAR-
01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
240.000,00 TLveya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22/01/2013 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul İl Özel İdaresi 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (212) 518 55 00 
Fax : +(90) (212) 518 55 05, 
E-mail : info@ipkb.gov.tr, 
Web : www.ipkb.gov.tr 9520/1-1 
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11 (ONBİR) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden: 
1) İdaremizce 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak ruhsat 
sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve 
geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 11 (onbir ) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye 
çıkarılacaktır. 

2) İhale, Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 13.12.2012 Perşembe 
günü saat 14.00’da yapılacaktır. 

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir. 
 
1 Nolu Saha.............................................................................................................. 
İli : Manisa Alanı : 269,99 hektar 
İlçesi : Salihli Muhammen Bedel : 62.945,36.-TL 
Beldesi :  Geçici Teminat Bedeli : 1.888,36.-TL 
Köyü-Mevkii : Ahmetli, Mathasan,  
  Dereköy. Çaypınar 
Pafta No : K19c3 - L19b2 
Erişim No : 3191241 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 
Y(SAĞA) 581500 584195 581300 
X(YUKARI) 4266000 4264999 4264999 
POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y(SAĞA) 584590 584851 585000 585000 
X(YUKARI) 4260339 4261077 4261110 4260418 
POLİGON 3 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 
Y(SAĞA) 580314 581239 582940 580208 580200 
X(YUKARI) 4260070 4260275 4260019 4259491 4259500 

 
2 Nolu Saha.............................................................................................................. 
İli : Manisa Alanı : 1.348,96 hektar 
İlçesi : Salihli  Muhammen Bedeli : 21.856,90.-TL 
Beldesi :  Geçici Teminat Bedeli : 655,70.-TL 
Köyü-Mevkii :   
Pafta No : K20c4, K20d1, K20d2,  
  K20d3, K20d4 
Erişim No : 3191242 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Y(SAĞA) 603000 602960 602960 602813 599625 599385 

X(YUKARI) 4272000 4271994 4272000 4271973 4271517 4271894 

 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 

Y(SAĞA) 602570 603273 603950 605000 605000 605354 

X(YUKARI) 4272360 4273134 4272820 4273354 4273000 4272911 

 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA 

Y(SAĞA) 603900 603651 603000 

X(YUKARI) 4272000 4267450 4267450 

POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Y(SAĞA) 611000 611000 609011 609000 608823 607000 

X(YUKARI) 4273000 4274000 4274994 4275200 4275088 4276000 

 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 

Y(SAĞA) 605000 605000 604224 603715 607472 613409 

X(YUKARI) 4276000 4275624 4275631 4276275 4276275 4273000 

POLİGON 3 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 

Y(SAĞA) 605000 604836 605000 

X(YUKARI) 4274649 4274856 4275036 

POLİGON 4 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Y(SAĞA) 596963 596595 598050 599333 

X(YUKARI) 4275693 4276270 4277040 4275672 

 
3 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 254,72 hektar 
İlçesi : Ahmetli Muhammen Bedeli : 21.856,90.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 655,70.-TL 
Köyü-Mevkii : Halilkahya, Alahıdır, Gökkaya 
Pafta No : K19c3, L19b1, L19b2 
Erişim No : 3191244 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y(SAĞA) 576000 577750 579691 576000 
X(YUKARI) 4260373 4260800 4260508 4259403 
POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 
Y(SAĞA) 580000 580000 579709 
X(YUKARI) 4264008 4263862 4263896 
POLİGON 3 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 
Y(SAĞA) 574645 573980 573978 
X(YUKARI) 4258999 4258800 4258998 
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4 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 223,38 hektar 
İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 21.856,90.-TL 
Beldesi : Yaraşlı Geçici Teminat Bedeli : 655,70.-TL 
Köyü-Mevkii : - 
Pafta No : L19b2, L20a1 
Erişim No : 3191248 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Y(SAĞA) 588000 585000 585000 588000 
X(YUKARI) 4261000 4260418 4261110 4261777 
POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Y(SAĞA) 588050 588000 588000 588050 
X(YUKARI) 4257396 4257379 4258000 4257987 

 
5 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 263,87 hektar 
İlçesi : Gölmarmara Muhammen Bedeli : 21.856,90.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 655,70.-TL 
Köyü-Mevkii : Merkez 
Pafta No : K19c2 
Erişim No : 3191257 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y(SAĞA) 580350 581016 579807 579175 

X(YUKARI) 4286770 4285635 4284254 4285400 
POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 
Y(SAĞA) 582712 582440 581252 

X(YUKARI) 4279638 4279480 4281632 
 
6 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 3.978,12 hektar 
İlçesi : Gördes Muhammen Bedeli : 57.966,07.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 1.738,99.-TL 
Köyü-Mevkii : Kıran 
Pafta No : J20d3, K20b1,K20a2 
Erişim No : 3202201 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y(SAĞA) 611000 603400 605500 613500 
X(YUKARI) 4308800 4318050 4320500 4313250 

 
7 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 9,08 hektar 
İlçesi : Gölmarmara Muhammen Bedeli : 21.856,90.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 655,70.-TL 
Köyü-Mevkii : Mandallı, Derici 
Pafta No : K19c3 
Erişim No : 3230063 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y(SAĞA) 577900 577900 578000 578000 
X(YUKARI) 4270998 4271850 4271961 4270998 

 
8 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 4.791,64 hektar 
İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 69.819,94.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 2.094,60.-TL 
Köyü-Mevkii : Gölbaşı 
Pafta No : K20d1, K20d2, K20d4 
Erişim No : 3230048 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Y(SAĞA) 590470 590344 593273 598232 601505 599013 

X(YUKARI) 4280180 4280293 4281837 4280418 4276344 4276013 

 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 

Y(SAĞA) 598050 596595 596935 596623 596170 596086 

X(YUKARI) 4277040 4276270 4275737 4275696 4275700 4275625 

 13.NOKTA 14.NOKTA 

Y(SAĞA) 591613 590148 

X(YUKARI) 4275034 4280086 

 
9 Nolu Saha............................................................................................................... 
İli : Manisa Alanı : 4.688,33 hektar 
İlçesi : Selendi Muhammen Bedeli : 68.314,60.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 2.049,44.-TL 
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Köyü-Mevkii : Hurşitler, Dumanlar, Boyalı 
Pafta No : K21b3, K21c2, K22a4, 
  K22d1 
Erişim No : 3269728 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Y(SAĞA) 665792 666891 668382 669833 672061 674756 

X(YUKARI) 4282746 4287508 4287303 4290826 4291189 4294505 

 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 

Y(SAĞA) 675500 674520 673978 669923 667603 665779 

X(YUKARI) 4292769 4288404 4286111 4284691 4283922 4282738 

 
10 Nolu Saha............................................................................................................. 
İli : Manisa Alanı : 2.947,98 hektar 
İlçesi : Selendi Muhammen Bedeli : 42.955,60.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 1.288,67.-TL 
Köyü-Mevkii : Turpçu, Kalburcu 
Pafta No : K21a3, K21d2 
Erişim No : 3269705 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 
Y(SAĞA) 644732 643029 645357 646619 648795 644578 
X(YUKARI) 4287953 4288713 4293298 4293262 4286525 4283491 

 
11 Nolu Saha............................................................................................................. 
İli : Manisa Alanı : 4.852,06 hektar 
İlçesi : Selendi Muhammen Bedeli : 70.700,33.-TL 
Beldesi : --- Geçici Teminat Bedeli : 2.121.01.-TL 
Köyü-Mevkii : Pınarlar 
Pafta No : K21b2, K21b3, K21b4 
Erişim No : 3271982 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 
Y(SAĞA) 667740 669365 663550 663622 663603 659610 
X(YUKARI) 4309347 4307795 4298520 4298508 4298478 4298478 
 7.NOKTA 
Y(SAĞA) 660275 
X(YUKARI) 4303093 
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4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde 
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan 
kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, 
kuruluş ve idareleri katılabilir. 

 
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir; 
a - Gerçek kişiler için; 
1 - Müracaat dilekçesi, 
2 - T.C. kimlik numarası, 
3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, 
5 - Onaylı imza beyanı, 
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, 
7 - Her sayfası imzalanmış şartname, 
8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu. 
b) Tüzel kişiler için; 
1 - Müracaat dilekçesi, 
2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin 

yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri, 
3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı, 
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, 
5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi, 
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı, 
7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, 
8 - Her sayfası imzalanmış şartname, 
9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa İl Özel İdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi (her saha için) 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 
karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Manisa İl Özel 
İdaresi İl Encümenine verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme 
tarihi ve saatine kadar İl Encümenine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az 
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

İlan olunur. 9420/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan 

öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.  
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme 

Ölçütleri’ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan 
profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma 
eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet 
dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 
maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı 
tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” 
adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve 
başvurular şahsen yapılacaktır.  

Duyurulur. 
Profesör : 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı 
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
Eskişehir Meslek Yüksekokulu 
Porsuk Meslek Yüksekokulu 
Doçent: 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi Anabilim Dalı 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (2 adet) 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 
Fen Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı 
Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı (Kuantum nokta üzerine 

deneysel çalışmalar yapmış olmak.) 
Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 
İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. 
İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (2 adet) 
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Yiyecek-İçecek veya 

Beslenme alanında çalışmalar yapmış olmak.) 
Engelliler Araştırma Enstitüsü Zihin Engelliler Anabilim Dalı 9527/1-1 
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Ufuk Üniversitesinden: 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalına  

1 Yardımcı Doçent ve Üroloji Anabilim Dalına 1 Yardımcı Doçent 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru 
Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın 
ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 9529/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Disiplin Kurulundan: 

DÜZELTME İLANI 
22 Kasım 2012 gün ve 28475 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRMOB Disiplin 

Kurulu kararlarında, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat 
Kesik'e "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmesine ilişkin duyuruda 
sehven "Keskin" olarak yazılan soyadı "Kesik" olarak düzeltilmiştir. 

İlanen duyurulur. 9530/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı Kızılırmak Kesikköprü-İvedik Hamsu İsale 

Hattının Yenimahalle İlçesi Yuva Etabına ait 84312 nolu kesin parselasyon planı Belediye 
Encümenimizin 20.09.2012 tarih ve 1424414 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Encümeninin 15.11.2012 tarih ve 2297/5508 sayılı kararıyla onanarak Müdürlüğümüz ilan 
tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
MEVKİİ: 
Yuva Tapulama 
KADASTRO PARSEL NUMARALARI: 
1267, 1268, 1271, 1272, 1283, 1540, 1541, 1542, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 

1551, 1552, 1554, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1588, 1598, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1657, 1695, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 
1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 
1730, 1731, 1732, 1733, 1737, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 
1759, 1775, 1776, 1777, 1790, 1791, 2751, 2834, 2840, 2846, 2848, 2849, 2851, 2852, 2855, 
2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 2863, 2895, 2896, 2898, 2899, 2902, 2905, 2910, 2911, 2912, 
2913, 2915, 2918, 2919, 2920, 2922, 2925, 2950, 2951, 2953, 2954, 2980, 2982, 2986, 2994, 
3000, 3010, 3018, 3022, 3028, 3030, 3032, 3038, 3044, 3046, 3048, 3056, 3083, 3084, 3116, 
3119, 3120,3126 

TESCİL HARİCİ ALANLAR: 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 998, 999 
 9476/1-1 
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Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/111177 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Şirket Müdürlüğü 

İl/İlçe Adana/Çukurova 

Adresi 
Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi 
Çukurova/Adana 

Tel-Faks 0322.231 01 51 – 0322.231 21 25 

Posta Kodu 01150 E-Mail toroslar-1@toroslaredas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ak-Gün İnşaat Elk. Gıda Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Faruk Günbay 

Adresi 
Çevreyolu Altı Miraç İş Mrk. Kat: 2 
No: 38 Merkez/Malatya 

 

T.C. Kimlik No.  35281057450 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0110078596  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

8596  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
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 (  ) 

 9550/1-1 
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Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/111177 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Şirket Müdürlüğü 

İl/İlçe Adana/Çukurova 

Adresi 
Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi 
Çukurova/Adana 

Tel-Faks 0322.231 01 51 – 0322.231 21 25 

Posta Kodu 01150 E-Mail toroslar-1@toroslaredas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Arzu İnşaat Enj. Telek. ve İlet. Taah. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Vechi Arzu 

Adresi 
Gevran Cad. 1. Öğrt. Sk. Eserler 5 Apt. 
19/2 Y.Şehir/Diyarbakır 

 

T.C. Kimlik No.  57445419188 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0860006879  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

11731  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
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 (  ) 

 9551/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/74872 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Batman/Merkez 

Adresi 
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 

72100 Merkez Batman 
Tel-Faks 4882132710-4882134153 

Posta Kodu 72100 E-Mail 
tpaocc@tpao.gov.tr; 

sbutun@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Karael Yapı Petrol İnş. Nak. Tur. Tem. 

San ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Gap Mah. Turgut Özal Bulvarı Kevser İş 

Merkezi Kat: 4 No: 29 Batman 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3300453080  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası/4905  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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 (  ) 

 9558/1/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/74872 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Batman/Merkez 

Adresi 
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 

72100 Merkez Batman 
Tel-Faks 4882132710-4882134153 

Posta Kodu 72100 E-Mail 
tpaocc@tpao.gov.tr; 

sbutun@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Zengin Kardeşler İnş. Pet. Ürün Nak. 

Gıda ve Tem. Mad. Tarım San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

M. Siraç Çiftçi 

Adresi 
Meydan Mah. Cumhuriyet Cad. 

Hamidiler İşhanı Kat: 4 No: 405 Batman 

Pazaryeri Mah. Kıbrıs Şehitleri 

Cad. No: 315 Sarıköşk Apt. Kat: 5 

No: 315 Batman 

T.C. Kimlik No.  45595973940 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9970633244  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Batman 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası/4850 

Batman Ticaret ve Sanayi 

Odası/4811 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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 (  ) 

 9558/2/1-1 
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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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
— Pepino Mozaik Virüsü ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
— Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
— Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği
— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas

ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmedi Hani Bilim, Kültür ve Sanat

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bursa Orhangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
— Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2012 Tarihli ve 7082
Sayılı Kararı

— Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2012 Tarihli ve 7084
Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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