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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           12 Nisan 2013
       69471265-305-3503

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Nisan 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 12 Nisan 2013
     68244839-140.03-113-282

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3503 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Nisan 2013
CUMARTESİ

Sayı : 28617



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           12 Nisan 2013

       69471265-305-3505

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohinga Temas Grubu Bakanlar Toplantısına katılmak

üzere; 13 Nisan 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet

DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 12 Nisan 2013

     68244839-140.03-116-285

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3505 sayılı yazınız.

            İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohinga Temas Grubu Bakanlar Toplantısına katılmak

üzere, 13 Nisan 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet

DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           12 Nisan 2013

       69471265-305-3504

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           “2013 Londra Kitap Fuarı”nın açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere;

13 Nisan 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in

dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 12 Nisan 2013

     68244839-140.03-114-283

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3504 sayılı yazınız.

            “2013 Londra Kitap Fuarı”nın açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere,

13 Nisan 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in

dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

MİLLİ SARAYLAR GELENEKSEL SANATLAR, RESTORASYON VE

KONSERVASYON UYGULAMA PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim

Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar,

üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde, tarihi eser restorasyon, konservasyon

atölyelerine, geleneksel sanatlar ile taşınır taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon ve konser-

vasyonu alanında ihtiyaç duyulan kursiyer temini ve bunlar ile mevcut personelin eğitimini

sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik geleneksel sanatlar ile milli mirasın yaşatılması, ko-

runması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Se-

kreter Yardımcılığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar,

kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ve sivil toplum

örgütleri arasında işbirliğini tesis ederek, geleneksel sanatlar ve taşınır taşınmaz kültür varlık-

larının restorasyon ve konservasyonu alanında düzenlenecek araştırma, geliştirme ve uygulama

programlarının temel çalışma esaslarını belirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı Belgesi: Programı başarıyla tamamlayanlara verilecek belgeyi,

b) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,

c) Genel Sekreter Yardımcılığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Milli Saray-

lardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığını,

ç) Kursiyer: Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyonu, konservasyonu eğitimi al-

mak üzere programa devam eden kişiyi,

d) Program Yöneticisi: Bilim adamı, öğretim üyesi ve konusunda uzman kişiler arasın-

dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin görevlendireceği kişiyi,

e) Usta Öğretici: Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyonu, konservasyonu konu-

larında eğitim veren yerli ve yabancı akademisyen ile bu konuda en az on beş yıl tecrübeli uz-

man, usta, sanatkâr, zanaatkar, restoratör ve konservatörleri,

ifade eder.
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Katılım şartları ve program uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Katılım şartları ve program uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin yanı sıra, Teş-

kilat dışından başvuranlardan katılım şartlarını taşıyanlar arasından kontenjan dahilinde seçi-

lenler kurslara katılabilir. Katılım şartları, işbirliği yapılan kurum ile Genel Sekreter Yardım-

cılığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Usta öğreticiler, Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Başkanlıklarda görevli yetkili

personel ile üniversitelerdeki akademisyenler, işbirliği yapılan kurumun önerdiği uzmanlar,

yerli-yabancı usta, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konservatörler arasından Genel Sekreter

onayıyla belirlenir.

c) Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Başkanlıklardaki personelin arasından mesai

dahilinde yapılacak görevlendirmelerde usta öğreticilere herhangi bir ücret ödenmez.

ç) Kurum dışından gelen yerli usta öğreticilere ve mesai haricinde ders veren kurum

personeline bütçenin ilgili faslından yapılacak ödemelerde hizmet içi eğitim için ödenen saat

ücretleri esas alınır. İşbirliği yapılan diğer kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılması du-

rumunda bu miktar yapılacak ödemeden düşülür. Yurt dışından gelen yabancı usta öğreticilerin

ulaşım, konaklama ve yemek harcamaları İdari ve Mali İşler Başkanlığı tarafından karşılanır.

Yurt dışından gelen yabancı usta öğreticilere ödenecek saat ücretleri o ülkedeki ücretlere göre

belirlenir.

d) Programlar için gerekli araç, gereç ve sarf malzemeleri, İdari ve Mali İşler Başkanlığı

tarafından temin edilir. Programların bölümleri dikkate alınarak kursiyerlere Genel Sekreter

Yardımcılığı bünyesindeki Başkanlıkların birimlerinde staj yaptırılabilir.

Program yöneticisi

MADDE 6 – (1) Program Yöneticisi, bilim adamı, öğretim üyesi veya konusunda uz-

manlaşmış kişilerden Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanının teklifi ve Genel Sekreter

Yardımcılığının uygun görüşü ile Genel Sekreterin onayıyla atanır. Eşgüdüm ve koordinasyonu

sağlamak üzere programı yönetmekten sorumludur.

Programların faaliyet alanı

MADDE 7 – (1) Programların faaliyet alanı aşağıdaki gibidir.

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili ba-

kanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil

toplum örgütleri ile işbirliği sağlamak.

b) Geleneksel sanatlarımız ile tarihi eser restorasyon ve konservasyon uygulamalarının

bilimsel ve çağdaş metotlarla öğretilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmaları

tanıtıcı kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, bilimsel ziyaret gibi faaliyetleri dü-

zenlemek ve bunlara katılmak.
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c) Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında, yetkili kurum ve kişiler denetiminde kalitenin

artırılması ve yeni çalışmaların teşviki amacıyla ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

ç) Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyon ve konservasyon uygulamalarının öğ-

retilmesinde önem arz eden kitap, süreli yayın, belge, dia, vcd, dvd, desen, fotoğraf gibi görsel

ve işitsel materyal arşivini oluşturarak, uzman, araştırmacı, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve

konservatörlerin bu arşivden yararlanmalarını temin etmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumların uzman, araştırmacı ve uygulayıcıları ile

ortaklaşa eğitim, araştırma ve uygulama programları tertip etmek.

e) Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Başkanlıklar bünyesinde çalışan usta, sanatçı,

zanaatkar, restoratör ve konservatörler başta olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum örgüt-

leri ve diğer girişimlerle gerçekleştirilen kurslardan yetişmiş olanların bilgilerinin yer alacağı

bir bilgi bankası oluşturmak. Yurt içi ve yurt dışında, geleneksel sanatlarımızın uygulanması,

tarihi eser restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili olanların, konusunda uzmanlaşmış usta, sanatçı,

zanaatkar, restoratör ve konservatörlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak bilgi bankasından ih-

tiyaç duyacak kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütlerini yararlandırmak.

Program protokolü

MADDE 8 – (1) Programlar, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar ile yapılan protokol çer-

çevesinde açılır. Programların süreleri, içerikleri, kursiyer sayısı, katılım şartları, ölçme, sınav

şekli ve program sonunda başarılı olanlara verilecek Başarı Belgesi, programdan önce katılımda

bulunan kuruluş ile Genel Sekreterlik arasında yapılan protokolle belirlenir.

Personelin katılımı

MADDE 9 – (1) Açılacak programlara Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari

Teşkilatı personelinin katılması durumunda İnsan Kaynakları Başkanlığı ile koordinasyon sağlanır.

Çalışmaların gerçekleştirilmesi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Milli Saraylar Köşk, Kasır Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve Bilim ve Değerlendirme Kurulunun görüşü

alınarak gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 1/4/2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Sanatlar,

Restorasyon ve Konservasyon Uygulama (Programları) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ŞEKER KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2012 tarihli ve 28197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Ku-
rumu Personel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ğ) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Sekreter Yardımcısı: Kurum mevzuatınca ve Başkan tarafından verilen gö-
revlerin yerine getirilmesinde Genel Sekretere yardımcı olan yöneticiyi,”

“h) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının mevcut (b) ben-
dinin (1) numaralı alt bendinin sonuna “(Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı için her-
hangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak yeterlidir.)” ibaresi eklenmiş, aynı
maddede yer alan “KPDS’den” ibareleri “YDS’den” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“b) Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) Hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik

fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühen-
disliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdı-
şındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Kamuda ve/veya özel sektörde toplam en az 12 yıl çalışmış olmak,
3) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri için YDS’den asgari (C) düzeyinde

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak,

4) Kamuda ve/veya özel sektörde en az 2 yıl yöneticilik yapmış olmak veya kamuda
kariyer meslek mensubu olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Sekreter,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Sekreter Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel
Sekreter,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Sekreter Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci madde-
sinde belirtilen sağlık raporu,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel
Sekreter” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Genel Sekreter Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Kurul üyeleri ile Kurum personeline ödenecek yol gideri ve gündeliklerin miktarı

ile ödemenin usul ve esasları 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun ilgili hükümlerindeki
sınırlamalara tabi olarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Rapor süresi bitim tarihinden itibaren 60 gün içinde personel tarafından Kurum

hesaplarına yatırılmayan rapor bedeli, personelin aylık ücretinden kesilir. Kurumca hesaplanan
tutar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından personel hesabına yatırılan tutar arasında herhangi
bir fark oluşması durumunda aradaki fark taraflara iade edilir. Kurum hesabına yatırılacak
tutara esas olmak üzere yapılması gereken işlemleri ilgili personel takip eder.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Sekreter ile” ibaresi “Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ile” şeklinde değiştirilmiş ve
“Başkanın,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Sekreter Yardımcısı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel
Sekreter,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Sekreter Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Di-
siplin cezaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı
tarafından” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan “soruşturmacı” ibareleri
“muhakkik”, “soruşturmacıya” ibareleri “muhakkike” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin bi-
rinci ve sekizinci fıkralarının sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Başkan, kendisine intikal eden konunun Disiplin Kuruluna sevki hususunun değerlendirmesini
yapabilmek için veya disiplin amirinin Başkan olduğu durumlarda konunun tetkiki için mu-
hakkik tayin edebilir.”

“Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda 4 yıllık fakülte mezunu olarak en

az bir yıldır çalışan personel, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (4) numaralı
alt bentlerinde belirtilen tez ve yabancı dile ilişkin şartları bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 2 yıl içerisinde sağlamaları halinde yeterlik sınavına alınır ve bu sınavda başarılı olanlar
uzmanlığına atanır. Bu fıkraya göre uzmanlığa atanacak personelin atanma tarihinde 4 yıllık
fakülte mezunu olarak Kurumda en az 3 yıldır çalışmış olması gerekir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/2/2012 28197
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

VE DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetle-

rinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında incelenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esas-
ların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin incelenme ve dene-

timinin Bakanlık tarafından yapılması veya yaptırılması, inceleme ve denetim konularının be-
lirlenmesi, inceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetim elemanları, inceleme ve denetime
tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak
ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ç) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
d) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel

kişiyi,
e) İnceleme ve denetim heyeti: Şirketlerin incelenmesi ve/veya denetlenmesine ilişkin

işlemleri gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilmiş heyeti,
f) İnceleme ve denetim heyeti başkanı: İnceleme ve/veya denetim faaliyetinin koordi-

nasyonu ile yürütülmesinden sorumlu inceleme ve denetim heyeti üyesini,
g) İnceleme ve denetim elemanı: İnceleme ve/veya denetim hizmetlerini yerine getir-

mek üzere oluşturulan heyette yer alan her bir kişiyi,
ğ) İnceleme ve denetim raporu: İnceleme ve denetim heyetinin inceleme ve/veya de-

netim faaliyeti ve sonuçlarına ilişkin belirli formatta hazırladığı raporu,
h) Yatırım planı: Dağıtım şirketinin, mevcut dağıtım sisteminde yapacağı yeni yatırımlar

için EPDK tarafından onaylanan planı,
ı) Yetkili şirket: Bu Yönetmelik kapsamındaki inceleme ve denetim konularına ilişkin

sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde
inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketi,

i) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki inceleme ve/veya denetim hizmetlerini
yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve ku-
ruluşları ile yetkili şirketlere verilecek belgeyi,

j) İlgili mevzuat: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 6446 sayılı
Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 19/2/1985
tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ve 3154 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim Konuları, İnceleme ve Denetim Yetkisi,

İnceleme ve Denetim Heyeti

İnceleme ve denetim
MADDE 5 – (1) Şirketlerin periyodik olarak inceleme ve/veya denetimi belirli süre-

lerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılır.
(2) Bakanlığın gerek gördüğü durumlarda veya başvuru üzerine kapsamı Bakanlık ta-

rafından belirlenen kısmi incelemeler ve denetimler yapılabilir.
(3) Bakanlık, şirketlerden inceleme ve/veya denetime esas olmak ve yapılacak ön in-

celemelerde kullanılmak üzere ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Gerek görmesi duru-
munda, şirket yetkililerinden yazılı veya sözlü bilgi alabilir. Bakanlığın bu kapsamdaki talep-
lerinin ilgililerce ivedilikle karşılanması esastır.

(4) İnceleme ve denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin hususlar tebliğ ile dü-
zenlenir.

İnceleme ve denetim konuları
MADDE 6 – (1) Şirketlerin incelenme ve denetimine ilişkin konular aşağıdaki iş ve

işlemlerden oluşur:
a) Yatırım faaliyetleri; kapasite artış, genişleme, iyileştirme ve yenileme yatırımlarının

yatırım planlarına uygunluğu ve bu kapsamda yatırımlara ilişkin kamulaştırma işlemleri, fiziki
gerçekleşmeler ve yatırım ihaleleri gibi iş ve işlemler.

b) Müşteriler ile ilgili faaliyetler; müşteri hizmetlerine ilişkin uygulamaların ilgili mev-
zuata ve lisans hükümlerine uygunluğu ve müşteri şikâyetlerine ilişkin iş ve işlemler.

c) İşletme ve bakım faaliyetleri; işletme ve bakım faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve li-
sans hükümlerine uygunluğu ve bu kapsamda işletme ve bakım çalışmaları ile bunlara ilişkin
kayıtların tutulması gibi iş ve işlemler.

ç) Genel aydınlatma faaliyetleri; genel aydınlatmaya ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mev-
zuata uygunluğu ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde aydınlatma yükümlülüklerinin yerine
getirilmesine ilişkin uygulamalar.

d) Mali konular; müşterilerden tahsil edilen her türlü bedel ve tarife kapsamında yapılan
uygulamalar ile gelir, gider hesaplarının mevzuata uygunluğu, yatırım hesapları, güvence bedeli
hesapları, yükümlü olunan kesintilerle ilgili hesaplar ve sigorta uygulamalarına ilişkin iş ve iş-
lemler.

e) Mal ve hizmet alım ve satımı ile ilgili faaliyetler; yapılan her türlü mal ve hizmet
alımlarının veya satışlarının EPDK’ya sunulan prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmesine
ilişkin iş ve işlemler.

f) Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı; alt yapı bilgi sistemlerinin kurulması,
işletilmesi, güncellenmesi ve yedeklenmesine ilişkin iş ve işlemler.

g) Hizmet kalitesi; EPDK tarafından belirlenen teknik ve ticari hizmet kalitesinin sağ-
lanması ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kesintilerin sayısı ve süresi ile müş-
teri hizmetlerinin sunumuna ilişkin süreler gibi iş ve işlemler.

ğ) Hukuki süreçler; şirketlerin uygulamalarından dolayı lisans sahibi tüzel kişiler, müş-
teriler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile oluşan hukuki süreçlerin durumları ve konuların
tespiti.

İnceleme ve denetim yetkisi
MADDE 7 – (1) Şirketlerin incelenme ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık

şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ya-
pabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık, ayrıca denetim yü-
kümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içer-
meyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili
mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilir.
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(2) Bakanlığın inceleme ve denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir-
likte yapması durumunda, inceleme ve denetim heyeti Bakanlık tarafından; Bakanlık temsil-
cisinin başkanlığında bakanlık personeli ve ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından gö-
revlendirilecek personelden oluşturulur.

(3) Bakanlığın inceleme ve denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki
devretmek suretiyle yaptırması durumunda uygulamaya ilişkin hususlar ile tarafların hak ve
yükümlülükleri yapılacak protokol ile belirlenir.

(4) Bakanlık, ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle yetkilendi-
receği şirketlere inceleme, tespit ve raporlama yaptırması durumunda; ilgili şirketlerin belir-
lenmesi ve yetkilendirilmesi, inceleme, tespit ve raporlamanın kapsam ve süresi ile uygulamaya
ilişkin diğer hususlar tebliğ ile belirlenir.

İnceleme ve denetim heyeti
MADDE 8 – (1) Şirketlerin periyodik ve kısmi inceleme ve denetimini gerçekleştirecek

inceleme ve denetim Heyeti; en az dört yıllık eğitim veren elektrik veya elektrik-elektronik,
inşaat, endüstri veya makine, bilgisayar, harita veya jeodezi mühendisi ile İktisadi ve İdari Bi-
limler, İktisat, İşletme, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yüksek okullardan mezun yeter sayıda teknik ve
idari personelden oluşur.

(2) İnceleme ve denetimlerin Bakanlık ile ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla
birlikte yapılması halinde, oluşturulacak denetim heyetlerinde EPDK ve TEDAŞ’tan denetim
elemanları yer alabilir. Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya
ilişkin olarak yapacağı talepler süresinde karşılanır.

(3) İnceleme, tespit ve raporlamanın, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketlerden
hizmet almak suretiyle yapılması durumunda; inceleme, tespit ve raporlama yapacak eleman-
ların vasıfları ve yeterliliği, yetkilendirilecek şirketlerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesine
ilişkin diğer hususlar tebliğ ile belirlenir.

(4) İnceleme ve denetim heyetlerinde EPDK ve TEDAŞ’tan elemanların yer alması ha-
linde, Bakanlık tarafından yapılan yazılı bildirim üzerine denetim elemanlarının isimleri, mes-
lekleri ve vasıfları Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, inceleme ve denetim heyetini oluşturan per-
sonelin isimleri, inceleme ve denetimin konusu ve süresi ile resmi görev iznine ilişkin görev-
lendirme belgesini hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetlenen Şirketin, İnceleme ve Denetim Heyetinin,
İnceleme ve Denetim Elemanlarının Yükümlülükleri

Denetlenen şirketlerin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Şirketler, kısmi veya periyodik inceleme ve denetim kapsamında aşa-

ğıda belirtilen hususları eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
a) İnceleme ve denetim heyetine, inceleme ve/veya denetimin sağlıklı bir şekilde ger-

çekleştirilmesi için tüm kolaylığı göstermek, çalışmalarına elverişli bir mekânı sağlamak, talep
edilmesi halinde teknik cihazları sağlamak, inceleme ve denetim konularıyla ilgili yardımcı
eleman vermek, tüm yasal defter belge ve kayıtlar ile gerekli belgeleri ibraz etmek,

b) İnceleme ve denetim elemanları tarafından inceleme ve denetim konularına ilişkin
gerekli görülen bilgi, belge, kayıt, pafta, harita, proje, doküman ve defterin aslı ve/veya örnek-
lerini zamanında vermek,

c) İstenildiğinde yazılı ve sözlü bilgi vermek ve düzenlenen tutanakları varsa görüşlerini
de belirterek imzalamak,

ç) İnceleme ve denetim elemanlarının bilgisine ihtiyaç duyduğu yetkili personel ile gö-
rüşülmesini ivedilikle sağlamak,
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d) Faaliyetin gerektirdiği çalışma ortamını, bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulan perso-
nelin işyerinde olmasını sağlamak.

(2) Denetlenen şirketler, gerekli hallerde kendi adına iş yapan her türlü alt yüklenici
veya hizmet aldığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin inceleme ve denetim konusuyla ilgili şirket
uhdesinde bulunan sözleşme, hak ediş ve faturaları sağlamakla yükümlüdür.

(3) Denetlenen şirketler, inceleme ve denetim heyetine, incelenen ve/veya denetlenen
hususlara ilişkin her türlü belgeyi sunmakla sorumludur. Denetlenen şirketler, yasal bir engel
bulunması haricinde, teknik imkânsızlık, gizlilik, sır saklama, faaliyetlerinin bir kısmını hizmet
satın alma yoluyla yaptırma gibi gerekçeleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina ede-
mez.

Denetlenen şirketlerin hakları
MADDE 10 – (1) Yapılacak inceleme ve denetim tarihi şirkete en az 15 gün önce bil-

dirilir.
(2) İnceleme ve denetime başlamadan önce inceleme ve denetim heyetine Bakanlık ta-

rafından verilen görevlendirme belgesi ilgili şirket yetkilisine imza karşılığı teslim edilir.
(3) İnceleme ve denetim elemanları şirkete ait evrak ve belgeleri üzerinde düzeltme

yapmadan iade eder, şirkete ait bilgileri gizli tutar, tarafsız davranır ve şirketin faaliyetlerine
müdahale edemez.

(4) İnceleme ve denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için hazırlanan bulgu
formlarında şirketin görüşlerine de yer verilir. İnceleme ve denetim heyeti başkanı ile şirket
yetkilisi tarafından birlikte imzalanan bulgu formunun bir kopyası şirkete teslim edilir.

(5) Tamamlanan denetim raporunun bir nüshası Bakanlık tarafından şirkete gönderilir.
İnceleme ve denetim heyetinin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İnceleme ve denetim heyeti; şirketlerin kısmi veya periyodik incele-

me ve denetimini ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirmek, her türlü belge ve bulguları de-
ğerlendirmek ve sonucuna ilişkin belirli formata uygun rapor hazırlamakla yükümlüdür.

a) İnceleme ve denetim heyeti;
1) İnceleme ve denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim

raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,
2) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek,
3) İnceleme ve denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, gereken özen

ve titizliği göstermek,
4) İnceleme ve denetim sırasında sistemin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek de-

recede önem arz eden ya da ilgili mevzuata açıkça aykırılık teşkil eden hususların tespit edil-
mesi halinde, inceleme ve denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Bakanlığı derhal
bilgilendirmek,

hususlarında sorumludur.
b) İnceleme ve denetim görevini yerine getirirken; fiziki inceleme, tespit, doğrulama,

bilgi toplama, kayıt sistemini yeniden izleme, belge incelenmesi, analitik inceleme, örnekleme,
sağlama, teyit alma gibi tekniklerin hepsini ya da bir kısmını kullanarak hazırlayacağı raporu,
gerektiğinde yeterli sayıda dijital fotoğraf ve/veya dijital video çekimleriyle birlikte sunar.

c) Daha önce gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin
halihazır durumun tespitini ve değerlendirmesini yapar.

ç) Denetim raporuna esas olacak inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları ha-
zırlar.

d) Gerektiğinde konunun üçüncü taraflarıyla da görüşmeler yapabilir.
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İnceleme ve denetim elemanlarının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İnceleme ve denetim elemanları;
a) Denetlenen şirket tarafından kendilerine verilen inceleme ve denetime tabi her türlü

belgeyi işlerinin gerektirdiği süre içinde incelemek ve işin bitiminde ilave ve düzeltme yap-
madan iade etmekle,

b) Her ne suretle olursa olsun faaliyetleri sırasında edindikleri her türlü bilgiyi gizli tut-
mak ve kendi menfaatlerine veya kendileriyle ilişkili kişiler veya başkaları lehine veya aleyhine
kullanmamakla,

c) İnceleme ve denetim yaptıkları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve şirket faaliyetlerine mü-
dahale etmemekle,

ç) İnceleme ve denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim
raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmakla,

d) İnceleme ve denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, gereken özen
ve titizliği göstermekle,

e) Bakanlık tarafından verilen yazılı talimatları tam ve zamanında yerine getirmekle,
f) İnceleme ve denetimle görevlendirildiği tüzel kişilerden hediye ve benzeri her ne ad

altında olursa olsun maddi ve manevi hiçbir menfaat temin etmemekle,
yükümlüdür.
(2) İnceleme ve denetim elemanlarının görevlerinden ayrılmaları durumu, birinci fık-

rada belirtilen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
İnceleme ve denetim heyeti ve elemanlarının yetkileri
MADDE 13 – (1) İnceleme ve denetim heyeti ile denetim elemanları, inceleme ve de-

netim faaliyeti süresince;
a) İnceleme ve denetim konularına ilişkin gerekli görülen bilgi ve belgeleri istemeye,
b) İnceleme ve denetim konusuyla ilgili proje, pafta, harita, çizim, dağıtım şebekesi ile

ilgili olarak kullanılan bilgisayar programı, yasal defter, kayıt, her türlü iş ve işlemleri bilgisayar
kaydı, aslı ve/veya basılı kopyası üzerinden inceleme yapmaya ve bunların örneklerini almaya,

c) Yapılmış veya yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak yerinde inceleme yapmaya, fo-
toğraf ve/veya video kayıtlarını almaya ve yazılı tutanakları düzenlemeye,

yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim Raporunun Hazırlanması,

Sunulması ve Sonuçlandırılması

İnceleme ve denetim raporunun hazırlanması
MADDE 14 – (1) İnceleme ve denetim heyeti tarafından inceleme ve denetim faaliyeti

sonucunda, ilgili tebliğ çerçevesinde hazırlanan raporda asgari olarak;
a) Denetlenen şirkete ilişkin genel bilgiler,
b) Daha önceki inceleme ve denetimlerde tespit edilmiş hususların güncel durumları,
c) İnceleme ve denetime tabi hususlar ve bunlara ilişkin bulgular,
ç) Bulguların ilgili mevzuata olan aykırılıkları,
d) Bulguların taşıdığı riskler,
e) Bulgulara ilişkin değerlendirmeler,
yer alır.
(2) İnceleme ve denetim heyeti hazırladığı rapora esas bilgi, belge, kayıt, tutanak ve

benzeri dokümanlar ile inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları rapor ekinde bulun-
durur.
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İnceleme ve denetim raporunun sunulması
MADDE 15 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma ta-

rihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu, ilgili tebliğe uygun
şekilde hazırlar ve Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık, gerek gördüğü hususlara ilişkin inceleme ve denetim heyetinden ilave in-
celeme ve denetim talep edebilir veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.

(3) Bakanlık, denetim raporunu tamamlanmasını müteakip en geç 5 iş günü içerisinde
EPDK’ya ve şirkete gönderir.

İnceleme ve denetim raporunun sonuçlandırılması
MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından EPDK’ya gönderilen inceleme ve denetim raporu

makul bir süre içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuç-
landırılır. Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave incelemeye gerek görülmesi halinde,
bu inceleme EPDK tarafından ayrıca gerçekleştirilir.

(2) EPDK tarafından yapılacak ilave inceleme işlemleri ile elde edilen bulgular ayrıca
Bakanlığa da sunulur.

(3) İlave inceleme işlemleri de dahil raporun EPDK tarafından sonuçlandırılması, ra-
porun teslim alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez.

(4) Söz konusu inceleme ve denetime ilişkin EPDK kararı, kararın gerekçeleri, gerekli
yaptırım ve işlemler karar tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Bakanlığa sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Kurumlarının Seçimi ve Kamu Kurumlarına Yetki Devri

Kamu kurumlarının seçimi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında şirketlerin kısmi veya periyodik incele-

me ve denetimini, Bakanlık bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte
yapabilir veya ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devretmek suretiyle yaptıra-
bilir.

(2) Bünyesinde inceleme ve denetime ilişkin yeterli tecrübede ve belirtilen vasıfta per-
sonel bulunduran ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Bakanlığın bu konudaki talebi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından
süresinde karşılanır.

(4) Bakanlığın ve yetkilendirilecek ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yü-
kümlülükleri yapılacak protokol kapsamında belirlenir. Yapılacak protokolde asgari olarak;

a) İnceleme ve denetimin kapsamı,
b) Kurumların görevlendireceği personel bilgileri,
c) Tarafların hak ve yükümlülükleri,
ç) İnceleme ve denetime ilişkin hizmet bedellerinin tespit edilmesi,
d) Protokolün süresi ve feshi,
yer alır.
Kamu kurumlarına yetki devri
MADDE 18 – (1) Şirketlerin kısmi veya periyodik inceleme ve denetiminin Bakanlık

tarafından yetki devretmek suretiyle yaptırılması halinde kamu kurum ve kuruluşları, protokol
süresi boyunca protokolde ve yetki belgesinde belirtilen yetkileri kullanırlar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları inceleme ve denetim kapsamında ihtiyaç duyabileceği
personelin bir kısmını diğer kamu kurumlarından alabilir. Bu hususa ilişkin düzenlemeler pro-
tokolde yer alır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, inceleme ve denetim kapsamında oluşturdukları ince-
leme ve denetim heyetini Bakanlık onayına sunar.

(4) Bakanlık gerek görmesi durumunda oluşturulan inceleme ve denetim heyetine baş-
kan atayabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Yetkili Şirketlerin Nitelikleri, Seçimi, Hak ve Yükümlülükleri

Yetkili şirketlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında şirketlerin kısmi veya periyodik incele-

me ve denetimi için gerek duyulan, inceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hususlar, Bakanlığın
belirlediği yeterlilik şartlarını haiz yetkili şirketlerden hizmet alınarak gerçekleştirilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında hizmet alınacak şirketlerin yeterliliklerine ilişkin şart-
ların belirlendiği ilan metni Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bakanlıktan yeterlilik almak isteyen şirketler, aranan nitelikler için gerekli olan bel-
geleri tamamlayarak Bakanlığın ilan edeceği başvuru süresi içinde Bakanlığa yazılı olarak baş-
vurur.

(4) İnceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendirilecek şirketler, gerekli ni-
teliklere sahip olduklarını göstermek üzere Bakanlığa yapacakları başvuruda aşağıdaki bilgi
ve belgeleri sunarlar:

a) Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,
b) Merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini içeren yazılı beyan,
c) Temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
ç) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesi sureti,
d) Şirkete ait iş deneyim belgeleri, iş referansları, tanıtıcı bilgi ve belgeler,
e) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen vasıflardaki şirket sahibi, şirket ortağı ve şirket

çalışanlarına ait iş deneyim belgeleri ile SGK belgeleri,
f) Şirkette %10 ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilere

ilişkin son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,
g) Şirkette %10 ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin

elektrik dağıtım şirketleriyle ortaklık ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyanları.
(5) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen yeterlilik başvurularındaki

eksiklik veya yanlışlıklar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa teslim edilmek
suretiyle giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

(6) Yeterlilik almak için başvuran şirketlerin anonim şirket olmaları halinde, sermaye
piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı
olması şarttır.

(7) Bakanlık tarafından yeterli görülen şirketlere Bakanlık ile inceleme, tespit ve ra-
porlamaya ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalanmasını müteakip 60 gün içinde Bakanlık ta-
rafından yetki belgesi verilir.

(8) Yetki belgesi verilen şirketlerin unvanları Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
Yetkili şirketlerin hak ve yükümlülükleri
MADDE 20 – (1) Yetkili şirketlerin hak ve yükümlülükleri yetki belgesinde belirtilen

tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
(2) Yetki belgesinin süresi Bakanlık ile imzalanan inceleme, tespit ve raporlamaya iliş-

kin hizmet alım sözleşmesinin süresi ile sınırlıdır.
(3) Yetki belgesi verilmesini müteakip Bakanlık tarafından her yetkili şirket için ayrı

bir sicil dosyası açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtları tutulur.
(4) Yetkili şirketler Bakanlığa ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik

olması halinde, bu değişikliği Bakanlığa 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.
(5) Yetki belgesi, ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda

veya yetkili şirketin yazılı talebinin uygun bulunması halinde tadil edilir.
(6) Yetkili şirket Bakanlıktan aldığı yetki belgesini başka bir şirkete devredemez.
(7) Bakanlık tarafından belirlenen formatta yetkili şirket tarafından hazırlanan raporlar,

görevlendirme belgesinin bitiminden sonra en geç 15 iş günü içinde Bakanlığa sunulur.
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(8) İnceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hizmet alım sözleşmesi feshedilen ve bu
Yönetmelik ile belirlenen koşulları kaybeden veya ilgili mevzuata aykırı davrandığı, yasaklara,
denetim ilke ve kurallarına uymadığı ya da düzeltilebilir nitelikteki aykırılıkları, yapılan uyarıya
rağmen verilen süre içinde düzeltmediği tespit edilen yetkili şirketin yetki belgesi Bakanlık ta-
rafından iptal edilir.

(9) Yetki belgesi iptal edilen şirket, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Yetki belgesi
iptal edilen şirket ilan edilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde yetki belgesini Bakanlığa
iade eder.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tarafların sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hata ve hilelerin önlenmesi ve

ortaya çıkarılması denetlenen şirketin sorumluluğundadır. Ancak denetim elemanları, denetimin
planlama ve uygulama aşamasında, mevzuata aykırılık, hata ve hile durumunda olası bir aykı-
rılığı sorgulayacak bir yaklaşım göstermek zorundadır.

(2) İnceleme ve denetim faaliyeti sırasında ilgili mevzuat hükümlerine aykırı işlemlerin,
hata ve hilelerin tespit edilmesi durumunda, bu husus denetim heyeti başkanı tarafından ivedi-
likle Bakanlığa bildirilir. Adli yargıya intikali gerekli olan veya suç teşkil eden hallerin de Ba-
kanlığa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

(3) İnceleme ve denetim işlemini ilgilendiren tüm bilgi ve belgelerin denetlenen şirket
tarafından inceleme ve denetim heyetine verilmemesi halinde, durum ivedilikle Bakanlığa bil-
dirilir.

(4) Bakanlığın denetim yükümlülüğüyle ilgili olarak yetki devrettiği kamu kurum ve
kuruluşları ile inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendirdiği şirketler; inceleme
ve denetim elemanlarının ilgili mevzuatı sürekli olarak takip etmelerini ve bilgilerini güncel-
leştirmelerini sağlarlar.

Yasaklar
MADDE 22 – (1) Şirketlerin inceleme ve denetimi faaliyetlerinde bulunan denetim he-

yetinde yer alan kişiler aşağıdaki hükümlere uymak zorundadırlar:
a) Denetim yaptıkları dönem ve dönemin bitimini takip eden iki yıl boyunca, denetlenen

şirket ve denetlenen şirketin bağlı bulunduğu sermaye grubu veya iştirakleri nezdinde bedelli
veya bedelsiz olarak;

1) Yapım işi ile mal ve hizmet alım-satımı,
2) Yönetim, danışmanlık, belge düzenleme ve rapor hazırlama,
3) Borç-alacak ve ortaklık,
faaliyetlerinde bulunamazlar, hiçbir şekilde görev alamazlar.
b) Meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.
c) Üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci

derece dahil) sıhri hısımları ile eşlerinin; ortağı, yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür,
genel müdür yardımcısı veya şirketin benzeri isimler altında faaliyet gösteren birimlerinin mü-
dürü bulundukları firmalarda denetleme faaliyetinde bulunamazlar.

ç) Denetim faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları kanunen yetkili kılınan-
lardan başkasına açıklayamaz ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi ya da başkası yararına
kullanamazlar.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Av-

rupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, insanlar üzerinde bilimsel
araştırma yapılması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usûl ve esaslar ile Klinik Araş-
tırmalar Danışma Kurulu ve etik kurulların teşkili, görevleri, çalışma usûl ve esaslarını düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil,

ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel
tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları ger-
çekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Retrospektif çalışmalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanunu’nun ek-10 uncu maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı
maddelerine dayanılarak ve Avrupa Birliği’nin ilaçlarla ilgili mevzuatının İyi Klinik Uygula-
maları hakkındaki 2001/20/EC ve 2005/28/EC sayılı direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Advers olay: Klinik araştırmaya iştirak eden gönüllüde görülen ve uygulanan tedavi

ile nedensellik ilişkisi olsun veya olmasın ortaya çıkan istenmeyen tüm tıbbi olayları,
b) Advers reaksiyon: Klinik araştırmaya iştirak eden gönüllüde ortaya çıkan istenmeyen

ve amaçlanmayan tüm cevapları,
c) Araştırmacı: Sorumlu araştırmacının gözetiminde klinik araştırmada yer alan kişiyi,
ç) Araştırma broşürü: Araştırılan ürünle veya uygulamayla ilgili klinik olmayan ve kli-

nik verilere ait belgeleri,
d) Araştırma protokolü: Klinik araştırmanın amacını, tasarımını, metodolojisini, uygu-

lanacak istatistiksel yöntemleri ve araştırmaya ait düzenlemeleri detaylı olarak tanımlayan bel-
geyi,

e) Araştırma ürünü: Klinik araştırmada test edilen veya referans olarak kullanılan aktif
maddenin veya plasebonun farmasötik formunu,

f) Bağıl biyoyararlanım: İntravenöz kullanım dışında en yüksek biyoyararlanıma olanak
veren bir yoldan verilmek suretiyle veya aynı yoldan verilen, fakat daha yüksek biyoyararlanım
sağlayan bir farmasötik şekille elde edilen biyoyararlanım ile kıyaslanarak bulunan biyoyarar-
lanımını,

g) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ğ) Beklenmeyen ciddi advers reaksiyon: Niteliği, şiddeti veya sonucu referans güven-

lilik bilgileri ile tutarlı olmayan her türlü ciddi advers reaksiyonu,
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h) Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu: Araştırma hakkında ayrıntılı ve anlaşılır bilgiler
verilerek alınan rızayı yazılı şekilde ispatlayan belgeyi,

ı) Biyoeşdeğerlik: Farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın, aynı molar dozda verili-
şinden sonra biyoyararlanımlarının ve böylece etkilerinin hem etkililik, hem güvenlik bakı-
mından esas olarak aynı olmasını sağlayacak derecede benzer olmasını,

i) Biyoyararlanım: Etkin maddenin veya onun terapötik molekül kısmının farmasötik
şekilden absorbe edilerek sistemik dolaşıma geçme ve böylece vücuttaki etki yerinde veya onu
yansıtan biyolojik sıvılarda, genellikle serum veya plazmada, var olma hızı ve derecesini,

j) Ciddi advers olay veya reaksiyon: Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya
hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya önemli bir sakatlığa ya da maluliyete, do-
ğumsal anomaliye veya kusura neden olan advers olay ya da reaksiyonu,

k) Çok merkezli klinik araştırma: Tek bir protokole göre birden fazla merkezde yürü-
tülen, bu sebeple birden fazla sorumlu araştırmacının bulunduğu klinik araştırmayı,

l) Denetim: Klinik araştırma yapılan yerlerin, destekleyici veya sözleşmeli araştırma
kuruluşuna ait merkezlerin, araştırmaya ait belgeler ve kayıtların, kalite güvencesi düzenleme-
lerinin ve araştırma ile ilgili olan etik kurullar dâhil diğer kurum, kurul ve kuruluşların bu Yö-
netmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu açısından Kurum tarafından incelenmesi faali-
yetlerini,

m) Destekleyici: Klinik araştırmanın başlatılmasından, yürütülmesinden veya finanse
edilmesinden sorumlu olan kişi, kurum veya kuruluşu,

n) Etik kurul: Gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla araş-
tırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem
ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş vermek
üzere teşkil edilecek ve Kurumca onaylanacak bağımsız kurulları,

o) Gönüllü: Bu Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca, bizzat kendisinin
veya kanunî temsilcisinin yazılı oluru alınmak suretiyle klinik araştırmaya iştirak edecek hasta
veya sağlıklı kişiyi,

ö) Gözlemsel ilaç çalışması: İlaçların Türkiye’de ruhsat aldığı endikasyonları, pozoloji
ve uygulama şekillerinde, Bakanlığın güncel tanı ve tedavi kılavuzlarına uygun olarak tedavisi
devam eden hastalarda, spontan reçete edilen ilaca ait verilerin toplandığı epidemiyolojik ça-
lışmaları,

p) İlaç veya beşeri tıbbi ürün: Hastalığı önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek, fiz-
yolojik bir fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan
doğal, sentetik veya biyoteknoloji kaynaklı etkin maddeyi veya maddeler kombinasyonunu,

r) İlaç dışı klinik araştırma: İlaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile tıbbi cihazlar ve kozmetik
ürünler dışında insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması,
kök hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli araştırmasını,

s) İyi klinik uygulamaları: Araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik standartlarda ya-
pılmasını sağlamak amacıyla araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi, bütçelendiril-
mesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, gönüllünün tüm haklarının ve vücut bütünlüğünün
korunması, araştırma verilerinin güvenilirliğinin sağlanması, gizliliğinin muhafaza edilmesi
gibi konular hakkındaki düzenlemeleri kapsayan ve araştırmaya iştirak eden taraflarca uyulması
gereken kuralları,
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ş) Kısıtlı: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda tanımlanan kısıt-
lılık hâlleri kapsamındaki kişileri,

t) Klinik araştırma: Bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya
diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay veya reaksi-
yonlarını tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek; güvenliliğini
ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmaları,

u) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu: Klinik araştırmalarla ilgili konularda görüş
bildirmek üzere oluşturulacak kurulu,

ü) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
v) Mutlak biyoyararlanım: İlacın aynı molar miktarının intravenöz verilmesi ile ölçülen

biyoyararlanıma oranlanan biyoyararlanımını,
y) Sorumlu araştırmacı: Araştırma konusu ile ilgili dalda uzmanlık veya doktora eğiti-

mini tamamlamış olup, araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimini,
z) Sözleşmeli araştırma kuruluşu: Destekleyicinin klinik araştırma ile ilgili görev ve

yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği, iyi klinik uygulamaları
ilkelerine uygun çalışan bağımsız kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Araştırmanın Genel Esasları, Araştırma İçin Olur Alınması

Araştırmanın genel esasları
MADDE 5 – (1) Gönüllüler üzerinde araştırma yapılabilmesi için aşağıdaki hususlar

aranır:
a) Araştırmanın, öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda deney hayvanı

üzerinde yapılmış olması şarttır.
b) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda

ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde
de yapılmasını zorunlu kılması gerekir.

c) Araştırmadan beklenen bilimsel faydalar ve kamu menfaati, araştırmaya iştirak ede-
cek gönüllü sağlığından veya sağlığı bakımından ortaya çıkabilecek muhtemel risklerden ve
diğer kişilik haklarından daha üstün tutulamaz.

ç) Gönüllüye ait germ hücrelerinin genetik yapısını bozmaya yönelik hiçbir araştırma
yapılamaz.

d) Araştırmaya iştirak eden gönüllünün tıbbi takip ve tedavisi ile ilgili kararlar, bunların
gerekli kıldığı mesleki nitelikleri haiz hekim veya diş hekimine aittir.

e) Araştırma sırasında, gönüllüye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verecek
yöntemlerin uygulanması yasaktır.

f) Araştırma acıyı, rahatsızlığı, korkuyu, hastanın hastalığı ve gelişim safhası ile ilgili
herhangi bir riski mümkün olan en alt düzeye indirecek biçimde tasarlanır. Hem risk sınırının
hem de rahatsızlık derecesinin özellikle tanımlanması ve sürekli kontrol edilmesi gerekir.

g) Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağ-
lığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması gerekir.

ğ) Araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakma-
ması şarttır.
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h) Elde edilecek faydaların araştırmadan doğması muhtemel risklerden daha fazla ol-
duğuna etik kurulca kanaat getirilmesi hâlinde, kişilik hakları gözetilerek, usûlüne uygun bir
şekilde bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınması kaydıyla, etik kurulun onayı ve Kurum
izni alındıktan sonra araştırma başlatılabilir. Araştırma ancak bu şartların devamı hâlinde yü-
rütülür.

ı) Araştırmaya iştirak etmek üzere gönüllü olmak isteyen kişi veya kanunî temsilcisi,
araştırmaya başlanılmadan önce; araştırmanın amacı, metodolojisi, beklenen yararları, öngö-
rülebilir riskleri, zorlukları, kişinin sağlığı ve şahsi özellikleri bakımından uygun olmayan yön-
leri ve araştırmanın yapılacağı, devam ettirileceği şartlar hakkında ve araştırmadan istediği
anda çekilme hakkına sahip olduğu hususunda yeterince ve anlayabileceği şekilde araştırma
konusuna hâkimiyeti olan araştırma ekibinden bir sorumlu araştırmacı veya hekim ya da diş
hekimi olan bir araştırmacı tarafından bilgilendirilir.

i) Gönüllünün tamamen serbest iradesi ile araştırmaya dâhil edileceğine dair herhangi
bir menfaat teminine bağlı bulunmayan rızası alınır ve bu durum (ı) bendinde yer alan bilgi-
lendirmeye yönelik hususları kapsayan Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ile belgelenir.

j) Gönüllünün, kendi sağlığı ve araştırmanın gidişatı hakkında istediği zaman bilgi ala-
bilmesi ve bu amaçla irtibat kurabilmesi için araştırma ekibinden en az bir kişi görevlendirilir.

k) Gönüllü, gerekçeli veya gerekçesiz olarak, kendi rızasıyla, istediği zaman araştır-
madan ayrılabilir ve bundan dolayı sonraki tıbbi takibi ve tedavisi sırasında mevcut haklarından
herhangi bir kayba uğratılamaz.

l) Gönüllülerin klinik araştırmadan doğabilecek zararlara karşı güvence altına alınması
amacıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen Faz IV klinik araştırmaları
ve gözlemsel ilaç çalışmaları dışındaki klinik araştırmalara katılacak gönüllüler için ilgili mev-
zuat gereğince sigorta yaptırılması zorunludur. Ancak, bu durum ilaç dışı klinik araştırmalarda
araştırmanın niteliğine göre belirlenir.

m) Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamının sağlan-
masına yönelik olarak gönüllü veya kanunî temsilcisi için herhangi bir ikna edici teşvikte veya
malî teklifte bulunulamaz. Ancak gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflar
ile sağlıklı gönüllülerin çalışma günü kaybından doğan gelir azalması araştırma bütçesinde be-
lirtilir ve bu bütçeden karşılanır.

n) Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yayımlanması durumunda gönüllünün
kimlik bilgileri açıklanamaz.

Çocukların araştırmaya iştirak etmeleri
MADDE 6 – (1) Araştırma konusunun doğrudan çocukları ilgilendirdiği veya sadece

çocuklarda incelenebilir klinik bir durum olduğu ya da yetişkin kişiler üzerinde yapılmış araş-
tırmalar sonucu elde edilmiş verilerin çocuklarda da geçerliliğinin kanıtlanmasının zorunlu ol-
duğu durumlarda, araştırma gönüllü sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyor ve araş-
tırmanın gönüllülere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyor
ise 5 inci maddedeki hususlar ile birlikte aşağıda belirtilenler çerçevesinde çocuklar üzerinde
araştırma yapılmasına izin verilebilir:

a) Araştırılacak ürünün veya uygulamanın çocuklar üzerinde bilinen herhangi bir ris-
kinin olmadığı hususunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması gerekir.

b) Çocuk rızasını açıklama yetisine sahip ise kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının
veya vesayet altında ise vasisinin, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca bilgi-
lendirildikten sonra yazılı olarak oluru alınır.
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c) Çocuğun araştırmaya iştirak etmeyi reddetmesi veya araştırmanın herhangi bir saf-
hasında araştırmadan çekilmek istemesi durumunda çocuk araştırmadan çıkarılır.

ç) Çocuk kendisine verilen bilgi hakkında değerlendirme yapabilecek ve bu konuda bir
kanaate varabilecek kapasitede ise, araştırma ile ilgili gerekli tüm bilgiler çocuğa uygun bir
şekilde anlatılır.

d) Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekim tarafından, diş hekimliği ile ilgili araştırmalarda
ise çocuk diş hekimliği alanında doktora veya uzmanlığını almış bir diş hekimi tarafından bil-
gilendirilir ve protokol bu yönde değerlendirilir.

e) Çocuklarda yapılacak klinik araştırmalarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir
hekimin, çocuklar üzerinde yapılacak diş hekimliği ile ilgili klinik araştırmalarda ise çocuk diş
hekimliği alanında doktora veya uzmanlığını almış bir diş hekiminin araştırmanın çocuklar
üzerinde yapılması hususunda müspet görüşü olmadan etik kurul bu araştırmaya onay veremez.

f) Çocuklarda yapılacak klinik araştırmalar için çocukların araştırmaya iştiraki ile ortaya
çıkacak zorunlu masrafların karşılanması dışında herhangi bir ikna edici teşvik veya malî tek-
lifte bulunulamaz.

Gebeler, lohusalar ve emziren kadınların araştırmaya iştirak etmeleri
MADDE 7 – (1) Araştırma konusunun doğrudan gebe, lohusa veya emziren kadınları

ilgilendirmesi ya da sadece gebe, lohusa veya emziren kadınlarda incelenebilir klinik bir durum
olması hâlinde, araştırma gönüllü ile fetüs veya bebek sağlığı açısından öngörülebilir bir risk
taşımıyor ve araştırmanın gönüllülere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi
bir kanaat bulunuyorsa 5 inci maddede belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda belirtilenler çer-
çevesinde gebeler, lohusalar ve emziren kadınlar üzerinde araştırma yapılmasına izin verilebilir:

a) Araştırılacak ürünün ve uygulamanın gebeler, lohusalar, emziren kadınlar ve fetüs
veya bebek üzerinde bilinen herhangi bir riskinin olmadığı hususunda genel tıbbi bir kanaatin
bulunması gerekir.

b) Gebe, lohusa veya emziren kadınların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi
uyarınca bilgilendirildikten sonra yazılı oluru alınır.

c) Gebe, lohusa veya emziren kadınların, araştırmaya iştirak etmeyi reddetmeleri veya
araştırmanın herhangi bir safhasında araştırmadan çekilmek istemesi durumunda araştırmadan
çıkarılır.

ç) Etik kurul, özellikle fetüs veya bebek sağlığı yönünden, araştırmayla ilgili klinik,
etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda, araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığını
almış bir hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol bu yönde değerlendirilir.

d) Gebe, lohusa veya emziren kadınlarda yapılacak klinik araştırmalar için bunların
araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak zorunlu masrafların karşılanması dışında herhangi bir
ikna edici teşvik veya malî teklifte bulunulamaz.

Kısıtlıların araştırmaya iştirak etmeleri
MADDE 8 – (1) Araştırma konusunun doğrudan kısıtlılık hâlleri kapsamındaki kişileri

ilgilendiren ya da sadece kısıtlılarda incelenebilir bir durum olması hâlinde veya kısıtlının has-
talığıyla ilgili mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tüketildiği durumlarda, araştırma kısıtlı
sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyor ve araştırmanın kısıtlılık hâlleri kapsamındaki
kişilere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyorsa 5 inci
maddede belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda belirtilenler çerçevesinde kısıtlılar üzerinde
araştırma yapılmasına izin verilebilir:

a) Araştırılacak ürünün veya uygulamanın kısıtlılar üzerinde bilinen herhangi bir riski-
nin olmadığı hususunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması gerekir.
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b) Rızasını açıklayabilecek yetiye sahip ise kısıtlının rızası ile birlikte vasisinin 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca bilgilendirildikten sonra yazılı olurları alınır.

c) Kısıtlı, kendisine verilen bilgi hakkında değerlendirme yaparak bu konuda kanaate
varabilme kapasitesine sahip ise, araştırmaya iştirak etmeyi reddetmesi veya araştırmanın her-
hangi bir safhasında araştırmadan çekilmek istemesi durumlarında araştırmadan derhal çıkarılır.

ç) Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda,
araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığını almış bir hekim ile psikiyatri uzmanı bir hekim
tarafından bilgilendirilir ve protokol bu yönde değerlendirilir.

d) Kısıtlılarda yapılacak klinik araştırmalar için kısıtlıların araştırmaya iştiraki ile ortaya
çıkacak zorunlu masrafların karşılanması dışında herhangi bir ikna edici teşvik veya mali tek-
lifte bulunulamaz.

Yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin araştırmaya iştirak etmeleri
MADDE 9 – (1) Araştırma konusunun doğrudan yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı ki-

şileri ilgilendiren ya da sadece yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerde incelenebilir bir du-
rum olması hâlinde veya yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin hastalığıyla ilgili mevcut
tedavi seçeneklerinin tamamen tüketildiği durumlarda, araştırma yoğun bakımdaki ve bilinci
kapalı kişilerin sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyor ve araştırmanın yoğun bakım-
daki ve bilinci kapalı kişilere doğrudan bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat
bulunuyorsa 5 inci maddede belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda belirtilenler çerçevesinde
yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler üzerinde araştırma yapılmasına izin verilebilir:

a) Araştırılacak ürünün veya uygulamanın yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler
üzerinde bilinen herhangi bir riskinin olmadığı hususunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması
gerekir.

b) Yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin varsa kanunî temsilcileri yoksa yakınları,
5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca bilgilendirilir ve yazılı olurları alınır.

c) Yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler, kendisine verilen bilgi hakkında değer-
lendirme yaparak bu konuda kanaate varabilme kapasitesine sahip hale gelirlerse, araştırmaya
iştirak etmeyi reddetmeleri veya araştırmanın herhangi bir safhasında araştırmadan çekilmek
istemeleri durumlarında araştırmadan derhal çıkarılırlar.

ç) Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda,
araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığını almış bir hekim tarafından bilgilendirilir ve pro-
tokol bu yönde değerlendirilir.

d) Yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerde yapılacak klinik araştırmalar için yoğun
bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak zorunlu masrafların
karşılanması dışında herhangi bir ikna edici teşvik veya mali teklifte bulunulamaz.

(2) Yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilerin kanunî temsilcilerine ya da yakınlarına
ulaşılamaması ve yazılı olurlarının alınamaması durumlarında, birinci fıkra hükümleriyle be-
raber aşağıdaki şartların varlığı halinde, sorumlu araştırmacı veya hekim olan bir araştırmacının
sorumluluğunda, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler araştırmaya dâhil edilebilir:

a) Önerilen araştırma protokolü veya diğer belgelerin, söz konusu araştırmadaki etik
hususları yeterince karşılayıp karşılamadıklarını etik kurulun önceden değerlendirmiş olması,

b) Kardiyak arrest, kafa travması, santral sinir sistemi enfeksiyonları, beyin içi kana-
maları gibi ani gelişip hekimin hemen müdahale etmesi gereken ve mevcut tedavi seçenekle-
rinin tamamen tüketildiği durumlarda, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişilere araştırmanın
doğrudan bir fayda sağlayacağına yönelik genel tıbbi bir kanaatin bulunması.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırmaların Yürütülmesi ile İlgili Esaslar

Klinik araştırma dönemleri
MADDE 10 – (1) Klinik araştırma dönemleri şunlardır:
a) Faz I veya I. Dönem: Araştırma ürününün farmakokinetik özelliklerinin, toksisitesi-

nin ve vücut fonksiyonlarına etkisinin tespit edilebilmesi için, araştırmanın niteliğine ve ma-
hiyetine göre seçilmiş yeterli sayıda sağlıklı gönüllüye veya sağlıklı gönüllülerde çalışılmasına
imkân olmayan durumlarda hasta gönüllülere uygulanmak suretiyle denendiği klinik araştırma
dönemidir. Yeni geliştirilen bir araştırma ürününün, klinik öncesi farmakolojik, toksikolojik
ve benzeri araştırmaları tam ve uygun deneysel yöntemler kullanılarak yapılmadan Faz I veya
I. Dönem klinik araştırmalarına geçilemez.

b) Faz II veya II. Dönem: Araştırma ürününün terapötik doz sınırlarının, klinik etkililiğinin
ve emniyetinin araştırılması amacıyla, araştırmanın niteliğine ve mahiyetine göre seçilmiş ye-
terli sayıda gönüllü hastaya uygulanmak suretiyle denendiği klinik araştırma dönemidir.

c) Faz III veya III. Dönem: Faz I ve Faz II dönemlerinden geçmiş araştırma ürünün,
araştırmanın niteliğine ve mahiyetine göre seçilmiş, yeterli sayıda gönüllü hastaya uygulanarak,
etkililiği, emniyeti, yeni bir endikasyon araştırması, farklı dozları, yeni veriliş yolları ve yön-
temleri, yeni bir hasta popülasyonu ve yeni farmasötik şekiller yönünden denendiği klinik araş-
tırma dönemidir.

ç) Faz IV veya IV. Dönem: Türkiye’de ruhsat almış ürünlerin onaylanmış endikasyon-
ları, pozoloji ve uygulama şekilleri, izinli ürünlerin ise önerilen kullanımlarına yönelik emni-
yetinin ve etkililiğinin daha fazla incelenmesi veya yerleşik diğer tedavi, ürün ve yöntemlerle
karşılaştırılması için fazla sayıda gönüllü hasta üzerinde gerçekleştirilen klinik araştırma dö-
nemidir.

Klinik araştırma yapılacak yerler, standartları ve izin başvurusu
MADDE 11 – (1) Klinik araştırmalar, üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emni-

yetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde
acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve la-
boratuvar imkânlarına sahip olan; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve askeri eğitim-araştırma
hastaneleri dâhil üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onay-
lanmış araştırma geliştirme merkezleri ve Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde tercihen
klinik araştırma yapmak üzere tasarlanmış yerlerde yapılabilir.

(2) Faz I klinik araştırmaları ve biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik çalışmaları, Kurumun
onayladığı, acil müdahale yapılabilmesine elverişli imkânlara ve her biri için ayrı belirlenmiş
standartlara sahip, Bakanlık veya üniversitelere bağlı olan sağlık kurum ve kuruluşları ve araş-
tırma-geliştirme merkezlerinde yapılır.

(3) İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu esas alınarak klinik araştırma yapılacak yerler
asgari olarak;

a) Araştırmanın niteliğine göre gerekli ve yeterli personel ve ekipmana,
b) Araştırma ürününün niteliğine göre ürünün saklanması ve dağıtılması için gerekli

yer ve imkânlara,
c) Acil müdahale gerekebilecek durumlar da dâhil olmak üzere gönüllü için uygun ba-

kım hizmeti verecek imkân ve donanıma,
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ç) Gönüllünün gerektiğinde daha ileri bir sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilebil-
mesini mümkün kılacak yeterli imkân ve donanıma,

d) Araştırmanın tamamlanmasından sonra klinik araştırmaya ve gönüllülere ait bilgi ve
belgeleri muhafaza edebilecek yeterli imkân ve donanıma,

sahip olmak zorundadır.
Araştırma başvurusu ve izni
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamındaki klinik araştırmalara izin almak için

etik kurul ile Kuruma eş zamanlı başvuru yapılabilir.
(2) Araştırma başvuru dosyası, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu ve diğer kılavuzlar

çerçevesinde, Kurumun internet sitesindeki başvuru formu ve eklerine göre hazırlanır.
(3) Çok merkezli klinik araştırmalarda tek etik kurul kararının bulunması yeterlidir.
(4) Araştırma başvurusu, gerçek veya tüzel kişilerden oluşacak destekleyici tarafından

ya da destekleyicinin görevlendireceği Türkiye’de ikamet eden sözleşmeli araştırma kuruluşu
tarafından etik kurula ve Kuruma yapılır. Destekleyicinin, Türkiye’de yerleşik temsilcisi bu-
lunmuyor ise araştırma başvurusunu Türkiye’de ikamet eden bir sözleşmeli araştırma kuruluşu
aracılığı ile yapmak zorundadır.

(5) Başvurunun usûlüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması gereken bilgi
ve belgelerde eksiklik bulunmaması ve etik kurul kararının sunulması hâlinde başvurunun Ku-
rum tarafından incelenerek otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır.

(6) Kurum araştırmanın yürütülmesine dair olumsuz bir karar vermişse, bunu gerekçeli
olarak destekleyiciye bildirir. Destekleyici bir kereye mahsus olmak üzere kararda belirtilen
hususlarda gerekli değişiklikleri yaparak tekrar başvuruda bulunabilir veya karara gerekçeli
olarak on beş gün içinde itiraz edebilir. Bu süreçte inceleme süresi durdurulur. Talep edilen de-
ğişiklikler yerine getirilmediğinde veya bu konuda kabul edilebilir bir gerekçe sunulamaması
hâlinde Kurum araştırmayı reddedebilir.

(7) Genetik olarak modifiye edilmiş organizma taşıyan ürünler ile hücresel tedaviler
veya gen tedavisi içeren ürünler kullanılarak yürütülecek araştırmalarda ve ilaç dışı klinik araş-
tırmalarda Kurum izni için belirlenen süreye ilâve olarak otuz günlük bir süre eklenebilir.

Klinik araştırmaların başlatılması ve yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Kurum izninin zorunlu olduğu klinik araştırmalar, Kurumun izni ol-

madan başlatılamaz.
(2) Araştırmanın yürütülmesi sırasında, meydana gelen değişikliklerden bildirim nite-

liğinde olanlar ile karar ve izin gerektirenler İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu ile belirlenir.
Karar ve izin gerektiren değişikliklerin etik kurul tarafından on beş gün içinde, Kurum tarafın-
dan ise etik kurul kararının sunulmasından itibaren otuz gün içinde incelenerek sonuçlandırıl-
ması esastır.

(3) Araştırmalar aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki klinik araştırmalar, sorumlu araştırmacının başkanlı-

ğında, araştırmanın niteliğine uygun bir ekiple yürütülür. Faz I klinik araştırmaları ve biyoya-
rarlanım-biyoeşdeğerlik çalışmaları iyi klinik uygulamaları konusunda yeterli eğitim ve dene-
yime sahip uygun bir ekip ve uzmanlığını veya doktorasını yapmış tıp doktoru bir farmakolog
tarafından yürütülür.

b) İkinci fıkrada belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, destekleyici veya sorumlu
araştırmacı ya da hekim veyahut diş hekimi olan bir araştırmacı, araştırmanın yürütülmesi sı-
rasında veya araştırma ürünü geliştirilmesiyle ilgili gönüllü güvenliğini etkileyebilecek yeni
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bir durumun ortaya çıkması hâlinde, bu tehlikelere karşı gönüllüleri koruyacak gerekli acil gü-
venlik tedbirlerini alır. Sorumlu araştırmacı veya destekleyici bu yeni durum ve alınan tedbirler
hakkındaki bilgileri etik kurula ve Kuruma bildirir. Aksi takdirde Kurum araştırmayı durdurur.

c) Araştırma, Kurum tarafından izin verilmesine rağmen başvuru dosyasında belirtilen
tarihte başlatılamamış ise başlatılamama sebepleri doksan gün içerisinde Kuruma bildirilir.

ç) Sorumlu araştırmacı, başka kurumlardan uygun niteliklere haiz yardımcı araştırma-
cıları, hasta emniyeti açısından gerekli şartların ve tedbirlerin sağlanması amacıyla araştırma
ekibine dâhil edebilir ve bunu başvuru formunda belirtir.

d) Destekleyici, yazılı sözleşme yapmak ve Kuruma bilgi vermek şartıyla, kendi gö-
revlerinin bir kısmını bilimsel esaslara ve iyi klinik uygulamalarına uygun şekilde çalışan söz-
leşmeli araştırma kuruluşuna devredebilir. Görevlerin sözleşmeli araştırma kuruluşuna devre-
dilmesi, destekleyicinin devredilen hususlara dair muhtemel hukukî ve cezaî sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. Destekleyici ve sözleşmeli araştırma kuruluşu, sözleşme konusu işlerin ve
işlemlerin sonuçlarından birlikte sorumludurlar.

Klinik araştırmaların durdurulması veya sonlandırılması
MADDE 14 – (1) Kurum, araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmaya izin verilirken

mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığını tespit ederse klinik araştırmayı derhal durdurur.
Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün
olmadığının anlaşılması ya da bu süre zarfında gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hâllerinde
araştırma doğrudan sonlandırılır.

(2) Gönüllüler için doğrudan bir risk içermeyen durumlarda, destekleyicinin veya so-
rumlu araştırmacının konu ile ilgili görüşleri istenebilir. Bu durumda destekleyici veya sorumlu
araştırmacı konuyla ilgili görüşlerini on beş gün içerisinde Kuruma gönderir.

(3) Araştırma başlatıldıktan sonra destekleyici tarafından tamamlanmadan durdurulmuş
ise, sebepleri ile birlikte durdurma kararı, çalışmaya alınmış olan gönüllülerin tedavisinin ida-
mesine ilişkin tedbirleri içeren bilgi yazısı da eklenerek on beş gün içerisinde Kuruma ve etik
kurula bildirilir.

(4) Destekleyici, araştırmanın bitmesinden itibaren doksan gün içerisinde araştırmanın
sonlandığını Kuruma ve etik kurula bildirir.

(5) Klinik araştırma ile ilgili olarak durdurma veya sonlandırma kararı gerekçesi ile
etik kurula, destekleyiciye ve sorumlu araştırmacıya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma Ürünleri

Destekleyicinin ve sorumlu araştırmacının araştırma ürünü ile ilgili sorumluluğu
MADDE 15 – (1) Araştırma ürününün imalatı ya da ithalatından sonra ürünün özellik-

lerine uygun olarak depolanması, dağıtımı ve araştırma merkezine teslimi ile araştırma mer-
kezinde bu koşulların devam ettirilmesi, kullanılmamış ürünlerin araştırma merkezinden top-
lanarak iadesinin sağlanması veya uygun şekilde imhası ve bütün bu sürece ait kayıtların tu-
tulması destekleyicinin yükümlülüğü altındadır.

(2) Araştırma ürünlerinin teslim alınması, muhafazası, yazılı istek veya araştırma pro-
tokolüne uygun dağıtımı, stok kontrolü, artan kısmına yapılacak işlemler ve kayıtlarının tutul-
ması, araştırmanın yapıldığı her bir merkezdeki sorumlu araştırmacının yükümlülüğü altındadır.
Sorumlu araştırmacı, bu işlemler için bir eczacıyı görevlendirir.
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Araştırma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve etiketlenmesi
MADDE 16 – (1) Araştırma ürünlerinin İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen

kurallara uygun olarak imal edildiği garanti edilir.
(2) Araştırmalarda kullanılacak ürünlerin imali veya ithali için Kurumdan izin alınır.
(3) Araştırma ürününün imalatını veya ithalatını yapacak olan destekleyici, aşağıda be-

lirtilen hususları yerine getirir:
a) Kuruma yapılacak başvuruda, imal veya ithal edilecek araştırma ürününe ait her bir

serinin en azından iyi imalat uygulamaları standartlarına uygun koşullarda, dosyasında belirtilen
ürün spesifikasyonlarına göre imalinin ve kontrolünün yapıldığının belgelenmesi gereklidir.

b) Araştırma yapmak amacıyla imal veya ithal edilen ürünlerin her serisine ait numu-
neler ile bunlara ait bilgi ve belgeler en az on dört yıl süreyle saklanır.

(4) Araştırma ürününün dış ambalajında veya dış ambalajı yok ise en dışta bulunan
hazır ambalajındaki etiket, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygun olarak ve Türkçe ha-
zırlanır.

Araştırma ürünlerinin geri çekilmesi
MADDE 17 – (1) Araştırmanın durdurulması hâlinde, sorumlu araştırmacı veya hekim

ya da diş hekimi olan bir araştırmacının elinde kalan ürünlerin tamamı, destekleyici tarafından
dağıtım yerlerinden derhal geri çekilir ve durum on beş gün içerisinde belgeleriyle birlikte ve
bir rapor hâlinde Kuruma bildirilir.

(2) Araştırma ürünlerinin geri çekilmesi ve geri çekilen ürünlerle ilgili yapılacak işlem-
ler ve alınacak tedbirler Kuruma bildirilen raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Advers Olayların ve Ciddi Advers Reaksiyonların Bildirimi,

Diğer Bildirimler, Denetim ve Sorumluluk

Advers olayların bildirimi
MADDE 18 – (1) Sorumlu araştırmacı veya görevlendireceği bir araştırmacı, proto-

kolde veya araştırma broşüründe belirtilen ve hemen rapor edilmesi gerekli görülmeyen advers
olayların dışındaki advers olayların tamamını derhal destekleyiciye bildirir. Acil raporda ve
bunu izleyen diğer raporlarda çalışmaya iştirak eden gönüllüler için tek bir kod numarası kul-
lanılır.

(2) Güvenlik değerlendirmeleri için kritik olarak tanımlanmış advers olaylar veya la-
boratuvar bulguları, protokolde belirtilen süre ve şekilde derhal destekleyiciye rapor edilir.

(3) Sorumlu araştırmacı veya görevlendireceği bir araştırmacı, araştırmaya iştirak eden
gönüllülerden birinin ölümü durumunda destekleyiciye, etik kurula ve Kuruma istenilen her
türlü ek bilgiyi sunar.

(4) Destekleyici, sorumlu araştırmacı veya araştırmacı tarafından kendisine rapor edilen
tüm advers olaylara ait kayıtları ayrıntılı olarak tutar. Bu kayıtlar talep edildiği takdirde Kuruma
ve etik kurula sunulur.

Ciddi advers reaksiyonların bildirimi
MADDE 19 – (1) Destekleyici, araştırma sırasında ortaya çıkan ciddi advers reaksi-

yonlar hakkında, söz konusu bilgilerin kendisine ulaşmasından itibaren yedi günü geçmeyecek
şekilde etik kurul ve Kurumu bilgilendirir. Bu vakalar hakkındaki ek bilgileri içeren izleme ra-
porlarını, kendisine ulaşmasından itibaren sekiz gün içerisinde etik kurula ve Kuruma iletir.
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(2) Diğer beklenmeyen ciddi advers reaksiyonların tamamı, etik kurula ve Kuruma des-
tekleyici tarafından, ilk bilginin edinilmesini takiben en fazla on beş gün içerisinde bildirilir.

(3) Destekleyici, ayrıca tüm araştırmacıları ve sorumlu araştırmacıyı bilgilendirir.
(4) Destekleyici, görülen şüpheli ciddi advers reaksiyonların tamamının listesini, gö-

nüllü güvenliği ile ilgili bilgileri de içerecek biçimde, yılda bir kez, Kurumca yayımlanacak
ilgili kılavuzlarda yer alan ara rapor formu ile birlikte etik kurula ve Kuruma bildirir. Kurum
gerekli gördüğü durumlarda veya kısa süreli araştırmalarda daha kısa sürede de rapor isteye-
bilir.

Diğer bildirimler
MADDE 20 – (1) Çok merkezli klinik araştırmalarda, ara rapor ve sonuç raporu, araş-

tırmada yer alan merkezlerin tamamının araştırma ile ilgili sonuçlarını içerecek şekilde, ilgili
kılavuzlar ve Kurumun internet sitesinde yayımlanan formlara göre hazırlanır.

(2) Araştırma ile ilgili görevlendirmelerden bildirim niteliğinde olanlar ile karar ve izin
gerektirenleri İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu ile belirlenir. Ancak bildirim niteliğinde olan
görevlendirmeleri Kurum gerekirse gerekçesiyle birlikte iptal edebilir.

(3) Bildirimlerin Kuruma düzenli olarak iletilmesinden destekleyici sorumludur.
Araştırma kayıtları, gizlilik ve devri
MADDE 21 – (1) Araştırma ile ilgili kayıtların tamamı destekleyici ve sorumlu araş-

tırmacı veya araştırmacı tarafından düzenli olarak tutulur ve araştırmanın bütün merkezlerde
tamamlanmasından sonra en az on dört yıl süre ile saklanır.

(2) Araştırmanın herhangi bir sebeple destekleyici tarafından devri hâlinde durum etik
kurula ve Kuruma bildirilir. Kurum uygun görmesi durumunda devir işlemi için onay verir.
Araştırmanın devri durumunda veri veya belgelerin yeni sahibi bunların tümünün muhafaza-
sından ve arşivlenmesinden sorumludur.

(3) Araştırma ile ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesi ilgili kılavuz hükümleri gereğince
yapılmalıdır.

(4) Araştırma ile ilgili belgelerin gizliliği esastır. Bu belgeler ancak hukuken yetkili ki-
şilerin veya mercilerin talebi hâlinde yetkili kişilere verilir.

Denetim
MADDE 22 – (1) Kurum, yurt içinde veya yurt dışında yürütülen araştırmaları, araş-

tırmaların yapıldığı yerleri, destekleyiciyi ve sözleşmeli araştırma kuruluşunu, araştırılan ürün-
lerin imal edildiği yerleri, araştırma ile ilgili analizlerin yapıldığı laboratuvarları, etik kurulları,
bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden, önceden haber ve-
rerek veya haber vermeden denetler.

(2) Denetçiler, iyi klinik uygulamaları konusunda yeterli eğitim ve deneyime sahip tıp
doktoru, eczacı veya çalışmanın niteliğine uygun dalda lisans eğitimi almış kişiler arasından
seçilir.

(3) İyi klinik uygulamaları denetçileri, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizli-
liğini korumakla yükümlüdür.

Sorumluluk
MADDE 23 – (1) Araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün, ürünlerin kul-

lanılmasına mahsus cihaz ve malzemeler ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerin bedeli des-
tekleyici tarafından karşılanır. Bu bedel, gönüllüye veya sosyal güvenlik kurumlarına ödetti-
rilmez.
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(2) Araştırmayı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin araştırmanın finansmanını baş-
vuru dosyasında ayrıntılı olarak belirtmesi zorunludur.

(3) Araştırmaya iştirak eden gönüllüden bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun alınmış
olması, gönüllünün araştırmadan dolayı uğradığı zararların tazminine ilişkin hakkını ortadan
kaldırmaz.

Yasaklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren araştırmaların bu Yönetmeliğe veya

ilgili diğer mevzuatta belirlenen usûl ve esaslara aykırı olarak yapılması yasaktır.
İdarî yaptırımlar
MADDE 25 – (1) Klinik araştırmalara ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde ilgili araştırma;

uluslararası çok merkezli klinik araştırmalarda ise araştırmanın Türkiye’de yapılan kısmı Ku-
rum tarafından durdurulabilir veya sonlandırılabilir. Durdurma sebeplerinin giderilmesi hâlinde
durum destekleyici tarafından Kuruma bildirilir ve Kurumun uygun görmesi durumunda araş-
tırmaya devam edilir.

(2) Kurum, etik ilkelere uygun çalışmayan veya Kurumun yayınladığı Etik Kurul Stan-
dart Çalışma Yöntemi esaslarını yerine getirmeyen ya da yapılan denetim sonucunda etik kurul
çalışmalarının yürütülebilmesi için zaruri olan mekân, sekretarya, arşiv ve sair ekipman yö-
nünden eksiklik tespit edilen etik kurulu uyarır. Belirlenen süre içerisinde uyarı sebebinin gi-
derilmemesi hâlinde, Kurum tarafından 26 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre verilen onay
iptal edilir ve etik kurul başkanının üyeliği iki yıllık bir süre için düşürülür.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan ve faaliyette bulunanlar hak-
kında fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Etik Kurulların Yapısı, Çalışma Usûl ve Esasları ile Görevleri

Etik kurulların yapısı
MADDE 26 – (1) Etik kurullar gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması

amacıyla araştırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra gönüllülerin bilgilendirilmesinde kulla-
nılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik yönden
değerlendirme yapmak amacıyla, üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde
eğitimli sağlık meslek mensubu olan, en az yedi ve en çok on beş üyeden oluşturulur.

(2) Etik kurullar üniversitelerde rektörün, Kamu Hastane Birliklerinde genel sekreterin,
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde dekanın teklifi ve Kurumun onayıyla kurulur ve bu onay
tarihi itibariyle faaliyetlerine başlar.

(3) Etik kurullar, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik
Çalışmaları Etik Kurulu şeklinde teşekkül ettirilir.

(4) Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik çalışmaları dışın-
daki araştırmaları bilimsel ve etik yönden değerlendirmek için kurulur.

(5) Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulu, biyoyararlanım-biyoeş-
değerlik çalışmalarını bilimsel ve etik yönden değerlendirmek için kurulur.

(6) Etik kurul üyelerinden en az üçü etik kurul sekretaryasının bulunduğu kurumun dı-
şından belirlenir.

(7) Bir etik kurul üyesi birden fazla etik kurulda üye olamaz.
(8) Etik kurullarda klinik araştırma yapılan yerin üst yöneticileri görev alamaz.
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(9) Etik kurullar, Kurum tarafından onaylandıktan sonraki yazışmalarını kendi sekre-
taryası aracılığıyla doğrudan Kurum ile yapar.

(10) Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda asgari olarak aşağıda belirtilen nitelikteki üye-
ler bulunur:

a) Tercihen iyi klinik uygulamaları kurallarına göre düzenlenmiş uluslararası klinik
araştırmalara araştırmacı olarak katılmış olan ve tercihen farklı uzmanlık dallarından seçilmiş
olan uzman hekimler,

b) Farmakoloji alanında doktora yapmış eczacı veya farmakoloji alanında doktora yap-
mış ya da uzmanlığını almış tıp doktoru,

c) Biyoistatistik alanında doktora yapmış bir kişi veya halk sağlığı uzmanı ya da bu
alanda doktora yapmış tıp doktoru,

ç) Biyomedikal alanında çalışan bir mühendis veya uzman; bulunmaması halinde, bir
biyofizikçi veya fizyolog,

d) Hukukçu,
e) Sağlık meslek mensubu olmayan kişi,
f) Varsa, tıp etiği veya deontoloji alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış kişi,
g) Varsa, klinik eczacı.
(11) Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulunda asgari olarak aşağıda

belirtilen nitelikteki üyeler bulunur:
a) Tercihen iyi klinik uygulamaları kurallarına göre düzenlenmiş uluslararası klinik

araştırmalara araştırmacı olarak katılmış olan uzman hekimler,
b) Farmakoloji alanında doktora yapmış eczacı veya farmakoloji alanında doktora yap-

mış ya da uzmanlığını almış tıp doktoru,
c) Biyoistatistik alanında doktora yapmış bir kişi veya halk sağlığı uzmanı ya da bu

alanda doktora yapmış tıp doktoru,
ç) Tercihen biyofarmasötik, farmakokinetik veya farmasötik teknoloji alanında doktora

yapmış eczacı,
d) Farmasötik kimya veya analitik kimya alanında doktora yapmış eczacı ya da bu alan-

larda doktora yapmış kimyager ya da kimya mühendisi,
e) Hukukçu,
f) Sağlık meslek mensubu olmayan kişi,
g) Varsa, tıp etiği veya deontoloji alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış kişi.
Etik kurulların çalışma usûl ve esasları
MADDE 27 – (1) Etik kurulların çalışma usûl ve esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Etik kurullar, klinik araştırma başvurularını bilimsel ve etik yönden değerlendirme

ve karar verme hususlarında bağımsızdır.
b) Etik kurul üyeleri, kendilerine ulaşan her türlü bilgi için gizlilik ilkesine uymak zo-

rundadır.
c) Etik kurul üyeleri, Kurum tarafından hazırlanan gizlilik belgesi ve taahhütnamesini

imzalayarak görevlerine başlar.
ç) İncelenen araştırmayla ilişkisi bulunan veya araştırmada görevi olan etik kurul üyesi,

bu araştırmanın etik kuruldaki tartışmalarına ve oylamasına katılamaz, etik kurul kararını im-
zalayamaz.

d) Etik kurul üyeleri üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile karar verir.
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e) Etik kurul üyelerinin görev süresi iki yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden se-
çilebilir.

f) Üyeliği süresince mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş
toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer. Görev süresi dolan veya üyeliği
düşen üye yerine aynı niteliklere sahip bir üye seçilir.

g) Etik kurullar ihtiyaç durumunda konu ile ilgili daldan veya yan daldan uzman kişi-
lerin yazılı görüşünü alır ve bu kişileri danışman olarak toplantıya davet edebilir.

ğ) Etik kurulların çalışma yöntemleri Kurum tarafından belirlenir ve Kurumun internet
sitesinde yayımlanır. Etik kurullar, çalışmalarını belirlenen bu standartlar çerçevesinde yürü-
türler.

Etik kurulların görev ve yetkileri
MADDE 28 – (1) Etik kurulların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki klinik araştırma başvuruları 26 ncı maddeye göre teşkil

edilen etik kurullar tarafından değerlendirilir.
b) Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde kalan konuları değerlendirmek amacıyla, başka ku-

rum veya kuruluşlarca etik kurul veya etik kurul fonksiyonlarını icra edecek ayrı bir kurul veya
yapı oluşturulamaz.

c) Etik kurullar, araştırma başvurusu hakkında görüş oluştururken asgari olarak;
1) Araştırmadan beklenen yarar, zarar ve risklerin analizini,
2) Araştırmanın bilimsel verilere ve yeni bir hipoteze dayanıp dayanmadığını,
3) İnsan üzerinde ilk defa yapılacak araştırmalarda, araştırmanın öncelikle insan dışı

deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması zaruretini,
4) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda

ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından araştırmanın insan üze-
rinde yapılabilecek olgunluğa erişip erişmediği ve bunun insan üzerinde de yapılmasını gerekli
kılması hususunu,

5) Araştırma protokolünü,
6) Araştırma broşürünün içeriğinin değerlendirilmesini ve usûlüne uygun düzenlenip

düzenlenmediğini,
7) Araştırma ile ilgili olarak verilen yazılı bilgileri, gönüllü olurlarının alınması ama-

cıyla izlenen yöntemi, kısıtlılar, çocuklar, gebeler, lohusalar ve emziren kadınlar, yoğun ba-
kımdaki ve bilinci kapalı kişiler üzerinde yapılacak araştırmalara ait gerekçenin yeterliliğini,

8) Araştırma sebebiyle ortaya çıkması muhtemel kalıcı sağlık problemleri de dâhil ol-
mak üzere yaralanma veya ölüm hallerinde, sorumlu araştırmacı veya araştırmacı ya da des-
tekleyicinin sorumluluğunu,

9) Araştırmaya bağlanabilecek bir yaralanma veya ölüm durumunda tazminat verilmesini,
10) Gönüllülerin araştırmaya alınmasına ilişkin düzenlemeleri,
11) Araştırmada görev alan araştırma ekibinin araştırmanın niteliğine göre uygunluğunu,
değerlendirir.
ç) Etik kurul kendisine yapılan başvurulardan onay alanları, gerektiğinde araştırma sı-

rasında ve yerinde izleyebilir.
d) Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, görüşünü başvuru tarihinden itibaren en fazla onbeş

gün, Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulu görüşünü başvuru tarihinden iti-
baren en fazla yedi gün içerisinde başvuru sahibine bildirir.
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e) Genetik olarak modifiye edilmiş organizma taşıyan ürünler ile hücresel tedaviler
veya gen tedavisi içeren ürünler kullanılarak yürütülecek araştırmalarda ve ilaç dışı klinik araş-
tırmalarda etik kurul onayı için belirlenen onbeş günlük süreye ilâve olarak otuz günlük bir
süre daha eklenebilir.

f) Etik kurulun inceleme süreci içerisinde ek bilgi ve açıklamalara ihtiyaç duyulması
hâlinde, gerekli olan tüm istekler tek bir seferde başvuru sahibine iletilir. İstenilen bilgi ve bel-
geler etik kurula sunuluncaya kadar inceleme süreci durdurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun Yapısı, Çalışma Usûl ve Esasları,

Gözlemsel İlaç Çalışmaları ve Eğitim

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun yapısı
MADDE 29 – (1) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

veya uygun göreceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında tıbbın cerrahi, dâhili ve temel
bilimlerinden Kurumca seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış üçer kişi, birer klinik
psikolog ve ilahiyatçı ile Kurum 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavi-
rinden oluşur.

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri, çalışma usûl ve esasları
MADDE 30 – (1) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, klinik araştırmalarla ilgili ola-

rak etik kurullarca veya klinik araştırmanın taraflarınca Kuruma iletilen ve uzmanlık görüşü
gerektiren hususlarda görüş bildirme görevini yerine getirir.

(2) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun çalışma usûl ve esasları şunlardır:
a) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir

başkan vekili seçer.
b) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulana seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, gö-

rev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan

üyelerin üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine aynı nitelikleri haiz bir üye seçilir.
ç) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile top-

lanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
d) İhtiyaç duyulması hâlinde Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, ilgili uzmanlardan

görüş alabilir veya bu uzmanları davet ederek dinleyebilir.
e) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun standart çalışma yöntemi Kurumca hazır-

lanır.
f) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun sekretaryası Kurum tarafından yürütülür.
Gözlemsel ilaç çalışmaları
MADDE 31 – (1) Gözlemsel ilaç çalışmaları etik kurul onayı ve Kurumun izni olmadan

yapılamaz. Bu tür çalışmalar ile ilgili esaslar Kurum tarafından yayınlanacak kılavuzla belir-
lenir.

Eğitim
MADDE 32 – (1) Kurum, iyi klinik uygulamaları konularında eğitim almış nitelikli

sorumlu araştırmacı veya araştırmacı, sağlık personeli ve bu alanda çalışan diğer kişilerin ye-
tiştirilmesi amacıyla kurslar veya seminerler düzenleyebilir ya da Kurum tarafından yayınla-
nacak kılavuz gereğince düzenlemek isteyen kurum ya da kuruluşlara düzenleme onayı verir.
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Kılavuz
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması için yol gösterici ve açıklayıcı kıla-

vuzlar Kurumca yayımlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Biyoloji ve Tıbbın

Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi,
13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji
Nizamnamesi, araştırmaya iştirak eden gönüllülerin hakları ile ilgili olarak 1/8/1998 tarihli ve
23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde belirtilen hükümler
ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klinik

Araştırmalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut etik kurullar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik gereğince onaylanmış olan etik kurullar, bu
Yönetmeliğin yayımından itibaren en fazla altı ay süreyle görevlerine devam edebilirler.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve
Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(3) İlanda ve çerçeve anlaşmada çerçeve anlaşmanın süresi belirtilir. Bu süre kırk sekiz
ayı aşamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK013.M/Ç Standart Formu “Birim
Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi hal-
leri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe ken-
dimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla
teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, diğer
maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK013.H/Ç Standart Formu “Birim
Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince
ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-
rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK013.Y/Ç Standart Formu “Birim
Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince
ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-
rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK013.1/Ç Standart Formu “Birim
Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince
ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-
rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit
Sözleşmenin 10 uncu maddesinin (13) numaralı dipnotunda yer alan “İdari Şartnamede kısmi
kabul yapılacağı öngörülmüş ise teslim tarihleri ile şekli belirtilecektir.” cümlesi yürüklükten
kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mah-
keme kararıyla” ibaresi, aynı maddenin sonuna ise aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK014.0/D Standart Formu “Baş-
vuru Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale ko-
nusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten
birden fazla başvuru yapmadığımızı beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 16/3/2011 27876

3- 8/9/2011 28048

4- 14/11/2012 28467
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.0/D Standart Formu “Gö-

türü Bedel Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince

ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da

vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-

rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK016.1/D Standart Formu “Bi-

rim Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince

ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da

vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-

rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 10 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“10.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu

davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya

özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu

halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca

4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“8.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu

davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya

özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu

halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca

4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 5 inci ve 6 ncı maddeleri, 1/11/2012 tarihli ve

6359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 10/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/3/2011 27876

5- 20/4/2011 27911

6- 16/7/2011 27996

7- 15/7/2012 28354
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Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla”
ibaresi, aynı maddenin sonuna ise aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.1/H Standart Formu “Baş-
vuru Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale ko-
nusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten
birden fazla başvuru yapmadığımızı beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.2/H Standart Formu “Gö-
türü Bedel Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince
ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-
rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.3/H Standart Formu “Bi-
rim Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince
ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-
rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usu-
lü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 9 uncu
maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usu-
lü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Mad-
desinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Mad-
desinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygu-
lanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri,
1/11/2012 tarihli ve 6359 sayılı Kanunun yürürlüğü girdiği 10/11/2012 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354
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Kamu İhale Kurumundan:
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla”
ibaresi, aynı maddenin sonuna ise aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.1/M Standart Formu
“Başvuru Mektubu”nun “3) Ön yeterlik şartnamesinde ve/veya ihale dokümanında alternatif
teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d)
bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak,
asaleten ya da vekaleten birden fazla başvuru yapmadığımızı beyan ediyoruz.” şeklindeki
3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.2/M Standart Formu “Gö-
türü Bedel Teklif Mektubu”nun “3) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi
halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe
kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden
fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış,
diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.3/M Standart Formu “Bi-
rim Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi
halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe
kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden
fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış,
diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde ek-
lenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usu-
lü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 9 uncu mad-
desine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
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özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usu-

lü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşa-

ğıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu

davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya

özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu

halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca

4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Mad-

desinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak

Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu

davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya

özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu

halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca

4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Mad-

desinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygula-

nacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu

davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya

özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu

halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca

4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri,

1/11/2012 tarihli ve 6359 sayılı Kanunun yürürlüğü girdiği 10/11/2012 tarihinden geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla”
ibaresi, aynı maddenin sonuna ise aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.1/Y Standart Formu “Başvuru
Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu
işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden
fazla başvuru yapmadığımızı beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten kaldı-
rılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.2/Y Standart Formu
“Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci madde-
sinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki
3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.3/Y Standart Formu “Bi-
rim Fiyat Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince
ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yü-
rürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK015.4/Y Standart Formu “Kar-
ma Teklif Mektubu”nun “3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale
konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da veka-
leten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki 3 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklen-
miştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usu-
lü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 9 uncu mad-
desine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usu-
lü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşa-
ğıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci mad-
desinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya
özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu
halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri,
1/11/2012 tarihli ve 6359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 10/11/2012 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/5)

Kapsam

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

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

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gö-

zetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

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

yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük

beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan

250 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın

gözetim uygulamasından muaftır.
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Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde

doldurulması ve ek-2’de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdür-

lüğüne iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan gözetim başvuru formu ve ek-2’de belirtilen belge-

lerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ge-

rekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

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

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

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

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil)

daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın itha-

latı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve

gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin

bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her

halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin

yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle

sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise

zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne

iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİN

İNCELENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; lisans sahibi elektrik dağıtım şirketlerinin faali-

yetlerinin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca incelenmesi ve
denetlenmesine ilişkin konular ile denetim ve raporlamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tedir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi sırasında incelenmesi

ve kontrol edilmesi gereken konuları, bu konulara ilişkin form ve kontrol listelerini, denetimin
yöntemi, programı ve yürütülmesi ile denetim sonucu hazırlanacak rapora ilişkin usul ve esas-
ları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönet-
meliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
ç) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
d) İnceleme ve denetim heyeti: Şirketlerin incelenmesi ve/veya denetlenmesine ilişkin

işlemleri gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilmiş heyeti,
e) İnceleme ve denetim heyeti başkanı: İnceleme ve/veya denetim faaliyetinin koordi-

nasyonu ile yürütülmesinden sorumlu inceleme ve denetim heyeti üyesini,
f) İnceleme ve denetim elemanı: İnceleme ve/veya denetim hizmetlerini yerine getirmek

üzere oluşturulan heyette yer alan her bir kişiyi,
g) İnceleme ve denetim raporu: İnceleme ve denetim heyetinin inceleme ve/veya de-

netim faaliyeti ve sonuçlarına ilişkin belirli formatta hazırladığı raporu,
ğ) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel

kişiyi,
h) Denetim delili: İnceleme ve denetim elemanının objektif görüşünü dayandırdığı so-

nuçlara ulaşmak amacıyla kullandığı tüm bilgileri,
ı) İlgili mevzuat: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 6446 sa-

yılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile
19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ve 3154 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,

i) Yatırım planı: Dağıtım şirketinin, mevcut dağıtım sisteminde yapacağı yeni yatırımlar
için EPDK tarafından onaylanan planı,

ifade eder.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 13 Nisan 2013 – Sayı : 28617

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44



İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim Konuları

Yatırım faaliyetlerinin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 5 – (1) Kamulaştırma işlemlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Yatırımları tamamlanarak EPDK’ya sunulan elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği

taşınmazların kamulaştırma veya yer tahsisi işlemlerinin başlatılmış olması,
b) Kamulaştırma yoluyla elde edilen taşınmazların TEDAŞ adına tescilinin yapılması,
c) Şirket tarafından yapılan istimlak, irtifak, intifa ve benzeri harcamalarının mevzuata

uygun olarak yapılması,
ç) Kamulaştırma planlarının hazırlatılması,
d) Tesislerin isabet ettiği alanlarda kiralama yolu ile yer temini yapılmış ise bu yerlerin

yararlanma haklarının (tapuya şerhle kuvvetlendirilmiş kira sözleşmeleri) edinilmesine ilişkin
işlemlerin yapılması,

hususlarını içerir.
(2) Yatırım planının incelenmesi ve denetimi;
a) İlgili mevzuat kapsamında bölgesel talep tahminlerinin hazırlanması ve EPDK’ya

sunulması,
b) EPDK tarafından onaylanan talep tahminleri doğrultusunda yatırım planının hazır-

lanması,
c) EPDK tarafından onaylanmış yatırım planı çerçevesinde bir sonraki yılın projelerine

ait bilgilerin EPDK’ya sunulması,
ç) Yıl içerisinde ortaya çıkan taleplere göre yatırım planlarının revize edilerek EPDK’ya

gönderilmesi,
d) Talep artışını karşılamak üzere dağıtım sistemi on yıllık gelişim raporunun hazırla-

narak EPDK onayını müteakip yayımlanması,
e) Dağıtım bölgesindeki tesis ve teçhizatı gösteren bir veri tabanı oluşturulması,
f) Yatırımlara ilişkin birim maliyetlerin güncel olarak veri tabanına kaydedilmesi,
g) Yatırımların, yürürlüğe konulan uygulama dönemi içindeki onaylı yatırım planına

uygun olması,
hususlarını içerir.
(3) Fiziki gerçekleşmelerin incelenmesi ve denetimi;
a) Tesis projesinin onaylı olması,
b) Son durum projelerine uygun miktar ve özellikte malzeme ve teçhizat kullanılması,
c) Tesiste kullanılan teçhizatın ilgili standardında belirtilen test raporlarının bulunması,
ç) Tesiste kullanılan direklerin (Enerji nakil hatları, aydınlatma, alçak gerilim ve ben-

zeri) ve diğer teçhizatın (Dağıtım merkezleri, kesici ölçü kabinleri, beton köşkler, panolar ve
benzeri) onaylı tip projesinin veya tip testinin bulunması,

d) Havai hat ve yer altı kablolu şebekenin, projesine, ilgili mevzuata ve standartlara
uygun şekilde tesis edilmesi,

e) Gerçekleştirilerek EPDK’ya raporlanan projelere ilişkin imalat, işçilik, montaj ve
benzeri faaliyetlerinin; istihkak raporları ve faturalara uygunluğu,

hususlarını içerir.
(4) Yatırım ihalelerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik şartname, ihale dokümanları,

test ve kabul süreçleri gibi EPDK’ya sunulmuş ve/veya onaylanmış prosedürlerin olması,
b) Yatırım planında yer alan projelerin ihalesinde EPDK’ya sunulan prosedürlerle be-

lirlenen ihaleye çıkma, teklif değerlendirme ve sözleşme usul ve esaslarına uyulması,
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c) Dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu yatırım projele-
rinde ihale şekli, ihale şartları, ihaleyi kazanan firma, ihale edilen bedel, iş programı gibi ihale
ile ilgili bilgileri, işin başlangıcından bitimine kadar projeye ait istihkak raporları, faturalar
gibi işin gerçekleştirilmesine ait bilgi ve belgeler ile işin bitiş tarihi, geçici ve/veya kesin kabul
tarihi, kesin hesap tarihi gibi işin tamamlanması ile ilgili bilgileri içeren ayrı ayrı elektronik
veya kâğıt kopya dosyaların oluşturulması,

hususlarını içerir.
Müşterilerle ilgili faaliyetlerin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 6 – (1) Müşterilerin abonelik ve bağlantı işlemlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Bağlantı başvurularının karşılanmasının ilgili mevzuata uygun olması,
b) Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı

anlaşması yapılmaması,
c) Mesken abonesi dışındaki müşterilere ait tesislerde bağlantı gücünün %20’den fazla

artması halinde bağlantı anlaşmasının ve projenin tadil edilmesi,
ç) Abone olacak müşteriden alınan bedeller ve iade edilecek bedellerin mevzuata uygun

olarak alınması ve güncelleştirilerek iade edilmesi,
d) Ön ödemeli sayaç tesis edilmiş müşterilerden güvence bedeli alınmaması,
e) Aynı kullanım yerine ait başka müşterilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden

kaynaklanan borçların, yeni müşteri tarafından ödenmesinin talep edilmemesi,
hususlarını içerir.
(2) Dağıtım faaliyetleri ile ilgili faturalama işlemlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Abonelerin ilgili mevzuatta tarif edilen abone grupları içinde faturalandırılması,
b) Faturaların abonelere tebliği ve son ödeme tarihlerinin mevzuata uygun tespit edil-

mesi,
c) Müşteri hizmetleri merkezinin telefon ve faks numaraları ile internet adresinin ödeme

bildirimlerinde yer alması,
ç) Kaçak elektrik kullanımına ilişkin şirket tarafından yapılan tespit ve tahakkuk uy-

gulamaları,
d) Kayıp ve kaçak miktarlarının iyileştirilmesi,
hususlarını içerir.
(3) Müşteri şikâyetlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılma sü-

releri,
b) Müşteri ile şirket arasında teknik ve mali ihtilaf halinde, şirket tarafından yapılan

uygulamaların ilgili mevzuata uygunluğu,
c) Gerilim ve frekans dalgalanmalarından dolayı, müşterinin elektrikli cihazlarında olu-

şacak hasarlara ilişkin şirket tarafından yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğu,
ç) Müşteri hizmetleri merkezine ulaşan tüm başvuru, ihbar ve şikâyetlerin şirket tara-

fından kayıt altına alınarak raporlanması,
d) Tüketici sorunları hakem heyetleri bürolarına yapılan başvuruların kayıtlarının ra-

porlanması,
hususlarını içerir.
İşletme ve bakım faaliyetlerinin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 7 – (1) İşletme ve bakım çalışmalarının incelenmesi ve denetimi;
a) Planlı, periyodik ve koruyucu bakım programlarının yapılması, uygulanması ve ba-

kım faaliyetlerine ilişkin kayıtların tutulması,
b) Programlı kesintilerde, kesintiden önce yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuru-

luşları aracılığıyla müşterilerin ilgili mevzuata göre bilgilendirilmesi,
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c) Tesis ve teçhizatta (transformatör merkezleri, kesici, ENH ve benzeri) meydana gelen
hasarların kayıt altına alınması,

ç) İndirici trafo merkezlerinde puant yük değerlerine ilişkin bilgilerin düzenli olarak
tutulması,

d) Kullanıcının bağlantı noktasındaki aktif ve reaktif güçlerinin bağlantı anlaşmasında
yer alan sınırlar içinde kalmasının izlenmesi ve güç sınırının aşılmasının engellenmesi,

e) Kullanıcı tarafından bildirilen bir olayın dağıtım şebekesi üzerinde önemli bir etki-
sinin olduğu değerlendirildiğinde, kullanıcıdan Önemli Olay Bildirimi istenmesi ve olayın tesis
ve teçhizat üzerindeki etkileri ile sebep ve sonuçlarının taraflarca birlikte araştırılması,

f) Dağıtım sistemindeki arıza sayısı ve süreleri ile her bir arızadan etkilenen müşteri
sayısı ve arızalara müdahale sürelerinin kayıt altına alınarak muhafaza edilmesi,

hususlarını içerir.
(2) Ambarların incelenmesi ve denetimi;
a) Dağıtım transformatörü, yer altı kablosu, kesici, ayırıcı gibi önemli malzeme ve teç-

hizatın ambara girişinde, kalite ve miktarlarının satın alma ihale şartnamesine uygunluğu,
b) Ambarda hareket gören malzemelerin birim fiyat, miktar ve tarih kayıtlarının düzenli

olarak tutulması,
c) Dönem sonu stok sayım listelerinin birim fiyat, miktar, tutar bazında düzenlenmesi,
hususlarını içerir.
(3) Demontaj malzemelerin incelenmesi ve denetimi;
a) Demontaj malzemelerin satışlarından elde edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak

kayda geçirilmesi,
b) Demontaj işlemlerinde müteahhitlik hizmeti alınması halinde yapılan işçilik hakedişleri

ve diğer demontaj giderlerinin kaydedilmesi,
c) İşletme ve yatırım projelerinde kullanılan demontaj malzemeleri listelerinin ayrı ayrı

tutulması,
ç) Hurda ve ihtiyaç fazlası demontaj malzemelerden satışı yapılanların listesi,
d) Demontaj malzemelerin dönem sonu listesi,
e) Denetleme tarihi itibariyle ambarda bulunan demontaj malzemelerin listesi,
f) Şirket tarafından tekrar kullanılan demontaj malzemelerin ambara giriş ve çıkış ka-

yıtlarının iz bedelle yapılması,
hususlarını içerir.
(4) Sayaçlar ve tüketim miktarlarının incelenmesi ve denetimi;
a) Müşterinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ve güç ölçümleri için gerekli sa-

yaç ve ölçme sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olması,
b) Ölçme hassasiyeti bozularak tamir ve ayarı yapılan veya değiştirilen sayaçların, doğ-

ru tüketim kaydetmediği döneme ilişkin tüketim farkları hesabı ve tahakkuk sürelerinin ilgili
mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi,

c) Tüketim kaydetmediği tespit edilmiş sayaçlara ilişkin geçmiş dönem tüketim hesap-
ları ve tahakkuk sürelerinin ilgili mevzuata uygun olması,

ç) Hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim
miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi gibi durumlarda;
düzeltilmiş tüketim hesapları veya fazladan tahsil edilen bedellerin sonraki tüketim dönemine
ait bedelden mahsup edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olması,

d) Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlara uygun olarak bakım, ayar ve kalibrasyo-
nunun yapılması ve raporlarının muhafaza edilmesi,

hususlarını içerir.
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(5) Acil durum ve iş güvenliği önlemlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Sistemin istem dışı enerjisiz kalması durumunda kademeli olarak enerjilendirilmesine

yönelik acil durum yönetim planlarının hazırlanması,
b) Dağıtım sisteminde normal işletme koşulları dışında bir çalışma şeklinin kontrollü

olarak yapılması, etki ve sonuçlarının incelenmesi amacıyla yapılacak testler için test programı
hazırlanması,

c) Saha emniyeti ve çevrenin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması,
ç) Dağıtım sistemi veya kullanıcı tesis/teçhizatı üzerinde çalışan personelin sağlığı ve

can güvenliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan iş güvenliği yönetim sisteminin
oluşturulması,

d) Dağıtım sistemi veya kullanıcı tesis/teçhizatı üzerinde çalışan personele işe başla-
madan önce ve istihdam süresince ilgili mevzuata göre iş güvenliği yönetim sistemi eğitimi
verilmesi,

e) İş güvenliği yönetim sisteminden sorumlu tam zamanlı çalışan uzman kişi/kişiler is-
tihdam edilmesi ya da ilgili mevzuata uygun olarak hizmet alınması,

hususlarını içerir.
Mali konuların incelenme ve denetlenmesi
MADDE 8 – (1) Gelir hesaplarının incelenmesi ve denetimi;
a) Aktif enerji gelir hesapları,
b) Reaktif enerji gelir hesapları,
c) Güç ve güç aşımı gelir hesapları,
ç) Diğer gelir hesapları (güvence bedeli, bağlantı bedeli, açma-bağlama bedeli, ihale

dosya bedeli, hurda satış bedeli ve benzeri),
d) Banka faizi, repo, komisyon, gecikme zammı ve benzeri çeşitli gelir hesapları,
ile ilgili hususları içerir.
(2) Gider hesaplarının incelenmesi ve denetimi;
a) Doğrudan ilk madde ve malzeme giderleri,
b) Doğrudan işçilik giderleri,
c) Diğer personel giderleri,
ç) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri,
d) Vergi, resim ve harç giderleri,
e) Amortisman giderleri,
f) Çeşitli giderleri,
g) Araştırma ve geliştirme giderleri,
ğ) Finansman giderleri,
h) Kısa ve uzun vadeli borçlanma giderleri,
ı) Genel yönetim giderleri,
i) Kamulaştırma giderleri,
ile ilgili hususları içerir.
(3) Yatırım hesaplarının incelenmesi ve denetimi;
a) Gerçekleşen ve EPDK’ya raporlanan yatırım tutarlarının yeminli mali müşavirce in-

celenmesi,
b) Yapılmakta olan yatırımlar ile ilgili hesaplar ve özel maliyetler hesabında yer alan

yatırım harcamalarının fatura, hak ediş ve benzeri belgelere uygunluğu,
c) Yatırım harcamalarının proje bazında kolaylıkla denetlenebilmesine imkân sağlamak

üzere, her proje için ayrı bir yardımcı hesap oluşturulması,
ç) Yatırım planında yer alan her proje için yıl sonunda hesap bakiyelerinin kapatılması,
d) Çevre, güvenlik ve diğer yasal zorunluluğu olan yatırım harcamalarının ayrıca ra-

porlanması,
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e) İşletme ve bakım kapsamında düzenlenen fatura ve belgelerin işletme ve bakım har-
camalarına ilişkin olması,

f) Yapılan önemli işletme ve bakım harcamalarının fiziki gerçekleşmelerle uyumlu ol-
ması,

hususlarını içerir.
(4) Şirketin yükümlü olduğu kesintilerin incelenmesi ve denetimi;
a) Elektrik Enerjisi Fonu kesintileri,
b) TRT payı, Belediye Tüketim Vergisi ve benzeri diğer kesintilerin mevzuata uygun-

luğu,
hususlarını içerir.
(5) Sabit kıymetlerle ilgili yeniden değerlendirmenin incelenmesi ve denetimi;
a) Sabit kıymetlerin yeniden değerlendirme işlem ve meblağları ile ilgili hususları içerir.
(6) Sigorta uygulamalarının incelenmesi ve denetimi;
a) Varlık tüm risk sigortası kapsamındaki teminatlar ve buna ilişkin giderler,
b) Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası uygulamalarına ilişkin giderler,
ile ilgili hususları içerir.
Genel aydınlatma faaliyetlerinin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 9 – (1) Genel aydınlatma faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Aydınlatma enerji miktarlarının tespiti uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğu,
b) Aydınlatma tüketim bilgilerinin gerçek tüketim değerlerini yansıtması,
c) Aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen standartlara göre tesis

edilmesi,
ç) Aydınlatılan bölgelerin, ilgili mevzuatta belirtilen aydınlatma yükümlülüğü kapsa-

mına uygun olması,
d) Aydınlatma şikâyetleri takip sisteminin işlemesi,
e) Aydınlatma sayaç ve panoları için veri tabanı oluşturulması,
hususlarını içerir.
Mal ve hizmet alım ve satım faaliyetlerinin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 10 – (1) Satın alma işlemlerinin incelenmesi ve denetlenmesi;
a) Satın alma işlemlerinin EPDK’ya sunulan prosedürlere göre gerçekleştirilmesi,
b) Satın alınacak ürünün satıcı firması tek değilse, alım işlemlerinde birden fazla fir-

madan teklif alınması,
c) Satın alma talep formlarının elektronik ortamda veya basılı ve imzalı olarak kayıt

altında saklanması,
ç) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ilanlarının en az yedi takvim

günü önce şirket internet sayfasında yayımlanması,
d) Mal ve hizmet maliyetlerinin piyasa koşullarında oluşan fiyat, ücret veya bedellerden

belirgin olarak farklı olmaması,
e) Tedarikçi ve yüklenici sözleşmelerinin muhafazası,
hususlarını içerir.
(2) Satım işlemlerinin incelenmesi ve denetlenmesi;
a) Satış işlemlerinin EPDK’ya sunulan prosedürlere göre gerçekleştirilmesi,
b) Satışlara ilişkin ihale ilanlarının en az yedi takvim günü önce şirket internet sayfa-

sında yayımlanması,
c) Satışların piyasa koşullarında oluşan fiyat, ücret veya bedellerden belirgin olarak

farklı olmaması,
ç) İhtiyaç dışı demontaj malzemenin satışına ilişkin kayıtların saklanması,
hususlarını içerir.
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Bilişim ve şebeke işletim sistemlerinin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 11 – (1) Coğrafi Bilgi Sisteminin incelenmesi ve denetimi;
a) Dağıtım şebekesiyle ilgili hâlihazır haritaların ve bilgilerin sayısal ortama aktarıl-

ması,
b) Müşteri bilgilerinin adrese dayalı bilgi sistemiyle ilişkilendirme çalışmaları,
c) Elektriğin dağıtım sistemine girişinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan

tüm aşamalarda, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesine ilişkin gelişmeler,
ç) Bilgilerin güncellenmesi ve yedekleme yapılması,
hususlarını içerir.
(2) Şebeke İşletim Sisteminin İncelenmesi ve denetimi;
a) Dağıtım sisteminde uygun kompanzasyon tesislerinin kurulması ve kullanıcı tesis-

lerinde de kurulum çalışmaları,
b) Onaylı yatırım planında yer alması halinde, dağıtım sistemine ait yeterli yeteneğe

sahip uzaktan kontrol ve veri alma (SCADA) sisteminin kurulması, işletilmesi ve toplanan ve-
rilerin muhafazası,

c) Etkin iletişim sağlanması için yeterli telekomünikasyon sisteminin tesisi,
ç) Sistem frekansının önceden belirlenen değerlere düşmesi, arzın talebi karşılayama-

ması ve büyük çaplı kesinti/kısıntı halinde TEİAŞ talimatlarına uyulması,
d) Arzın talebi karşılayamaması durumunda mevcut arzın, eşit taraflar arasında ayrım

gözetmeden tüketiciler arasında dönüşümlü olarak paylaştırılması,
e) Sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması,
f) Koruyucu bakım ve onarım hizmetlerinin planlanması ve uygulanması,
g) Uzaktan sayaç okuma ve gerçek zamanlı haberleşme alt yapısını esas alan akıllı şe-

beke uygulamaları,
hususlarını içerir.
(3) Yönetim bilişim sistemlerinin incelenmesi ve denetimi;
a) Muhasebe sistemi, insan kaynakları yönetimi, müşteri yönetimi ve faturalama mo-

dülleri,
b) Stok kontrol ve malzeme yönetimi, satın alma yönetimi gibi yazılımların kurulması

ve işletilmesi,
hususlarını içerir.
Hizmet kalitesinin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 12 – (1) Hizmet kalitesi çerçevesinde;
a) Gerilim ve frekans dalgalanmalarından dolayı, müşterinin elektrikli cihazlarında olu-

şan hasarlara ilişkin Şirket tarafından yapılan işlemlerle ilgili kayıtlar,
b) Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, arıza kayıt ve sürelerinin ilgili mevzuat ve

standartlara uygun şekilde kayıt altına alınması için teknolojik altyapı hazırlama çalışmaları,
c) Dağıtım sisteminin çeşitli noktalarında, hizmet kalitesine ilişkin izleme faaliyeti yü-

rütülmesi,
ç) Kullanıcı mülkiyeti sınırları içindeki tesis ve teçhizatın, Şirket ve kullanıcı arsındaki

mutabakata göre numaralandırılması ve/veya adlandırılması,
d) Teknik kayıp oranlarında iyileştirme sağlanması,
e) Müşterilere sunulan hizmetlerle ilgili olarak mevzuatta belirtilen sürelerin en aza in-

dirilmesine ilişkin önlem alınması, müşteri şikâyetleri sayısında ve sisteme ilişkin alınan ih-
barlarda azalma sağlanması,

f) Dağıtım şebekesi arızaları, güç trafosu arızaları/açmaları ile teçhizat arızaları kayıt-
larının tutulması, tekrarını önleyici tedbirlerin alınması ve arıza istatistiği kitapçığı oluşturul-
ması,

hususları incelenir ve denetlenir.
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Hukuki süreçlerin incelenme ve denetlenmesi
MADDE 13 – (1) Dağıtım şirketlerinin uygulamalarından dolayı oluşan hukuki süreç-

lerin incelenmesi ve denetimi;
a) Serbest olmayan tüketiciler ile oluşan anlaşmazlıklar ve gerekçelerinin incelenmesi,
b) Serbest tüketiciler ile oluşan anlaşmazlıklar ve gerekçelerinin incelenmesi,
c) Lisans sahibi tüzel kişiler ile oluşan anlaşmazlıklar ve gerekçelerinin incelenmesi,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlar ile oluşan anlaşmazlıklar ve gerekçelerinin incelenmesi,
d) Kaçak elektrik kullanımına ilişkin anlaşmazlıkların incelenmesi,
e) Bağlantı taleplerine ilişkin anlaşmazlıkların incelenmesi,
f) İşletme hakkı devri konusundaki anlaşmazlıkların incelenmesi,
g) Diğer hususlara ilişkin anlaşmazlıklar ve gerekçelerinin incelenmesi,
hususlarını içerir.
Diğer inceleme ve denetim konuları
MADDE 14 – (1) Denetim heyeti tarafından gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat

kapsamında incelenmesi gereken diğer hususlara ilişkin inceleme ve denetimler yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim Yöntemi, İhbar ve Şikâyet

Mekanizması Tesisi ve İşletilmesi

İnceleme ve denetim yöntemi
MADDE 15 – (1) Bakanlık, inceleme ve denetime başlama tarihini 15 gün önceden

yazı ile denetlenecek şirkete bildirir.
(2) Şirket, inceleme ve denetime başlamadan önce aşağıda yer alan belgeleri hazır bu-

lundurur:
a) EPDK tarafından yayımlanan “Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas

Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”
uyarınca;

1) Bir uygulama dönemi boyunca yapılması öngörülen yatırım tutarlarının yer aldığı
tablolar,

2) Uygulama döneminin her bir takvim yılı için yapılması öngörülen yatırım miktarları
ve tutarlarını gösteren tablolar,

3) Bir sonraki yılın projelerine ait bilgilerin yer aldığı tablolar,
4) Bir sonraki yılın projelerine ait öngörülen yatırım unsurları ve harcama tutarlarını

gösteren tablolar,
5) Bir önceki uygulama dönemine ait gerçekleşmelere ilişkin tablolar,
6) Çevre, güvenlik ve diğer yasal zorunluluğu olan yatırımlara ilişkin kazı izni bedeli

veya ruhsat bedeli gibi ödemeye esas tablolar,
7) Yatırım planı çerçevesinde EPDK’ya sunulan değişikliklerin listesi,
8) Dağıtım sistemi 5 ve 10 yıllık master planları.
b) Satın alma süreçlerinin her aşaması ile ilgili tüm belgeler (yaklaşık maliyete ilişkin

hesap cetveli, ihale dosyası, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular
veya teklifler ve diğer belgeler, Değerlendirme Komitesi tutanak ve kararları gibi ihale süreci
ile ilgili bütün belgeler ve yazışmalar),

c) Yıl içinde kabulü yapılarak kullanılmaya başlanmış yatırımlara ait kabul tutanakları
ve harcamaların muhasebe kayıtlarına uygunluğuna dair yeminli mali müşavirce onaylanmış
belgeler,

ç) Denetleme yılına ilişkin demontaj malzemelerin listesi,
d) Denetleme yılına ilişkin olarak satışı yapılan demontaj malzemelerin listesi,
e) Satılamayan ve ambarda bekleyen demontaj malzemelerin listesi,
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f) Yatırım projelerinin olduğu dosyalar,
g) Önemli olay bildirimleri,
ğ) Şirketin organizasyon yapısı, ekip ve personel sayısı, dağıtım sistemi ve tesislerine

ilişkin genel bilgiler, enerji alış satış miktarları, abone ve serbest tüketici sayıları, arıza sayıları
ve benzeri konularla ilgili bilgi ve belgeler.

(3) Denetlenecek dağıtım şirketi, inceleme ve denetime konu yatırım tesislerinin ve
mevcut şebekenin durumunun sahada denetlenmesi için denetim yapılacak bölgede bilgi sahibi
personel ile gerekli araç ve gereçleri yeterli sayıda temin etmekle sorumludur.

İhbar ve şikâyet mekanizması tesisi ve işletilmesi
MADDE 16 – (1) Şirket, müşteri ihbar ve şikâyetlerinin istenilen formatta ve aralık-

larda Bakanlık ve EPDK’ya iletilmesini sağlar.
(2) İnceleme ve denetim heyeti ihbar ve şikâyetleri, yapacağı inceleme ve denetimlerde

göz önünde bulundurur.
(3) Şirket, internet sitesinde ihbar ve şikâyetlerin kendisine iletileceği özel bir modüle

erişim yetkisi verir.
(4) Şirket, her üç ayda bir kendisine ulaşan ihbar ve şikâyetlere yönelik gerçekleştirdiği

işlemleri Bakanlık ve EPDK’ya raporlar.
(5) İnceleme ve denetim heyeti, dağıtım şirketlerince kendisine iletilen raporlar ile in-

ternet sitesine yapılan bildirimlere ve bunlara yönelik olarak gerçekleştirdiği işlemlere denetim
raporunda yer verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim Programları, Hazırlığı ve Yürütülmesi

İnceleme ve denetim programları
MADDE 17 – (1) Dağıtım şirketlerinin periyodik inceleme ve denetim programları,

önceki inceleme ve denetimlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler ile inceleme ve denetim ya-
pılacak yerlerin durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle her yıl mart ayı sonuna
kadar hazırlanarak onaya sunulur.

(2) İnceleme ve denetim programlarında; inceleme ve denetim yerleri, süreleri, görev-
lendirilen inceleme ve denetim heyeti başkanları, inceleme ve denetim elemanları, inceleme
ve denetim konuları gibi hususlar belirtilir.

(3) İnceleme ve denetimin düzenli olarak yürütülmesini sağlayacak her türlü açıklama,
tereddüde yer vermeyecek şekilde etraflı olarak programlarda gösterilir.

(4) İnceleme ve denetim programları onaylandıktan sonra inceleme ve denetim heyeti
Başkanına ve heyette yer alacak inceleme ve denetim elemanlarına yazılı olarak bildirilir.

İnceleme ve denetime hazırlık
MADDE 18 – (1) İnceleme ve denetim faaliyetlerine hazırlık aşamasında inceleme ve

denetim elemanları, inceleme ve denetimi ile görevlendirildikleri şirket hakkında ihbar ve şi-
kâyet mekanizması yoluyla ve medyaya yansıyan şikâyetlerle ilgili araştırmalar yaparak bilgi
edinir.

(2) İnceleme ve denetim heyeti başkanı gerekli gördüğünde, şirketin faaliyet gösterdiği
bölgedeki belediye başkanları ve mülki amirler ve tüketici hakem heyetleriyle şirketin faali-
yetlerine ilişkin olarak görüşmeler yapar ve şikâyetleri dinler.

(3) İnceleme ve denetim heyeti ön çalışma aşamasında, inceleme ve denetim faaliyet-
lerinin yürütüleceği şirket yetkilileri ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak edeceği bir açılış
toplantısı yapar. Bu toplantıda, inceleme ve denetime konu dönem içinde şirket tarafından ya-
pılan yatırım çalışmaları, bakım onarım çalışmaları, alım, satım faaliyetleri, bilişim sistemleri
altyapısı çalışmaları (Coğrafi bilgi sistemi, şebeke işletim sistemi, SCADA ve benzeri) konu-
larına ilişkin olarak inceleme ve denetim heyetine sunum yapılır.
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(4) Açılış toplantısında; inceleme ve denetimin amacı, kapsamı, inceleme ve denetimde
kullanılacak yöntemler, tahmini inceleme ve denetim süresi, inceleme ve denetime yardımcı
olacak personel, inceleme ve denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, inceleme ve denetim
sonuçlarının raporlanması konuları da görüşülür.

Çalışma planı
MADDE 19 – (1) İnceleme ve denetim çalışmalarını heyet başkanı düzenler. Tüm in-

celeme ve denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren bireysel çalışma planı hazır-
lanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi ve diğer personelle görüşmelerin
sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında;

a) İnceleme ve denetimin amaç ve hedefleri,
b) İnceleme ve denetimin kapsamı,
c) İnceleme ve denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilme-

sine ilişkin yöntemler,
ç) İnceleme ve denetim programında belirtilen süreyi geçmemek üzere tahmini incele-

me ve denetim süresi,
yer alır.
(2) Çalışma planı hazırlandıktan sonra inceleme ve denetime başlanır ve çalışmalar bu

plana göre yürütülür.
İnceleme ve denetimin yürütülmesi
MADDE 20 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, çalışma planında belirlenen inceleme

ve denetim hedeflerine ulaşmak için, risk ve kontrol değerlendirmelerinde tespit edilen husus-
larla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde etmek, incelemek ve tarafsız olarak
değerlendirmekle yükümlüdür. İnceleme ve denetimin yürütülmesi sırasında yapılan tespit, in-
celenen belge, görüşme ve diğer adımlarda elde edilen bilgiler kapsamında daha önce hazırla-
nan kontrol listeleri doldurularak yapılan çalışmalar belgelendirilir.

(2) İnceleme ve denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar açık bir şekilde ta-
nımlanır ve dayandığı objektif deliller ayrıntılı olarak kayıt altına alınır. Her bir uygunsuzluk
için ayrı Bulgu Formu (EK-1) doldurulur ve kapanış toplantısı ile beraber bu formlar, uygun-
suzluklara ilişkin delillerin doğru olduğundan ve anlaşıldığından emin olmak için şirket yetki-
lileri ile müzakere edilir ve şirketin görüşlerine de yer verip imzalatılarak bir nüshası şirkete
teslim edilir.

İşlerin süresinde bitirilmesi ve işin devri
MADDE 21 – (1) İnceleme ve denetim işlerinin süresinde bitirilmesi ve işin devri aşa-

ğıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) İnceleme ve denetim heyeti başkanı ile inceleme ve denetim elemanları kendilerine

verilen işleri belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler
hakkında Bakanlığa zamanında yazılı bilgi verip, Bakanlık oluru ile ek süre alabilirler.

b) İnceleme ve denetim heyeti başkanı ile inceleme ve denetim elemanlarına verilen
işlerin devredilmemesi esastır. Ancak zorunlu durumlarda devam eden işleri, Bakanlık oluru
ile başka elemanlara devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan personel bir devir notu hazırlar. En az üç
nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

1) Devredilen işin ne olduğunu,
2) Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiğini,
3) İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığını,
4) Beliren görüş ve kanaat olarak işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme

ve denetim şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini,
yazar.
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ç) Devredilecek işler için devri yapacak olan personel, devredilen işe ait bütün belgeleri
sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte,
işi devralan personele imza karşılığı verir.

d) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden personel tara-
fından Bakanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden personelde kalır.

Kapanış toplantısı
MADDE 22 – (1) Yapılan inceleme ve denetim faaliyetleri ve rapor taslağı şirket so-

rumlularının katılımı ile gerçekleştirilecek bir kapanış toplantısında ele alınır. Bu toplantıda,
önemli bir değerlendirme eksikliği olup olmadığı belirlenir ve şirket yöneticilerinin varsa aykırı
görüşleri de toplantı tutanağına bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim Raporu ve Son Hükümler

İnceleme ve denetim raporu
MADDE 23 – (1) İnceleme ve denetim raporu, inceleme ve denetim elemanlarınca in-

celeme ve denetim konuları çerçevesinde yapılan incelemeler ve tespit edilen bulgular bağla-
mında denetim elemanları görüşlerinin açıklandığı metindir. Raporun ekinde; İnceleme ve De-
netim Süreçleri Listesi (EK-2), bulgu formları, önemli olay bildirimleri, yapılan kontrollere iliş-
kin listeler, açıklayıcı notlar, gerektiğinde dijital fotoğraf ve/veya dijital video çekimleri yer alır.

(2) İnceleme ve denetim raporu, şirketçe alınacak tedbirleri de içerecek şekilde Bakanlık
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. Raporda asgari olarak; inceleme ve de-
netimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile inceleme ve denetim heyetinin kanaati be-
lirtilir. Raporda ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır olarak yazılır.

(3) Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda ilgili mevzuata aykırı hususların tespiti
halinde, mevzuat uyarınca olması gereken ile mevcut durum arasındaki aykırılıkların raporda
açıkça belirtilmesi gerekir.

(4) Bulgularla ilgili olarak inceleme ve denetim heyeti ile şirket yöneticileri arasında
anlaşmazlık varsa, inceleme ve denetim heyeti bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna
dahil eder.

İnceleme ve denetim raporunun teslim edilmesi
MADDE 24 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma ta-

rihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu Bakanlığa sunar.
(2) Bakanlık, gerek gördüğü hususlara ilişkin inceleme ve denetim heyetinden ilave in-

celeme ve denetim talep edebilir veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.
(3) Kesinleşmiş inceleme ve denetim raporu 4 nüsha olarak hazırlanır; bir nüshası Ba-

kanlıkta muhafaza edilir, yazı ekinde bir nüshası şirkete gönderilir ve iki nüshası da yazı ekinde
en geç 5 iş günü içerisinde EPDK’ya gönderilir.

İnceleme ve denetim raporunun sonuçlandırılması
MADDE 25 – (1) Bakanlık tarafından EPDK’ya gönderilen inceleme ve denetim raporu

makul bir süre içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuç-
landırılır. Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave incelemeye gerek görülmesi halinde,
bu inceleme EPDK tarafından ayrıca gerçekleştirilir.

(2) EPDK tarafından yapılacak ilave inceleme işlemleri ile elde edilen bulgular ayrıca
Bakanlığa da sunulur.

(3) İlave inceleme işlemleri de dahil raporun EPDK tarafından sonuçlandırılması, ra-
porun teslim alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez.

(4) Söz konusu inceleme ve denetime ilişkin EPDK kararı, kararın gerekçeleri, gerekli
yaptırım ve işlemler karar tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Bakanlığa sunulur.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 13 Nisan 2013 – Sayı : 28617

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54



13 Nisan 2013 – Sayı : 28617                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 13 Nisan 2013 – Sayı : 28617

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56



Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 17.5. maddesinde yer alan “sürekli olarak” ibaresinden sonra gelmek
üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17.7.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“17.7.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde;
“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak ida-

relerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suç-
lardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme su-
çundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli

kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katıla-
mazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. ….”

hükmü bulunmaktadır.
Bu hükümler uyarınca bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya

sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış
olanlar ihalelere katılamayacaklardır.

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun
“Yasak ve Süresi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki gö-
revlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hiz-
metinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak
üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyon-
culuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmü yer
almaktadır.

Bu maddede getirilmiş olan yasaklama kapsamında sayılmanın ana koşulu, alınacak
görev ve işin, girişilecek taahhüdün ya da yapılacak komisyonculuk veya temsilciliğin daha
önce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kuruluşa “karşı” doğrudan doğruya veya do-
laylı bir görev ve iş, taahhüt, komisyonculuk veya temsilcilik niteliğinde bulunmasıdır. Ancak
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bu faaliyetin ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması gereklidir. Dolayısıyla,
anılan Kanun kapsamında belirtilen görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gös-
teren kamu görevlileri, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre boyunca, yine maddede be-
lirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardır. Ancak bu kişilerin, özel sektörde istekli sıfatını ta-
şıyabilecek bir işletmede personel olarak istihdam edilmesi ve bu işletmenin de personelinin
ayrıldığı daire, kurum ve kuruluşun ihalesine girmesi durumunda, anılan personelin, çalışmakta
olduğu işletmede bir ortaklığının ya da sermaye bağının bulunmaması durumunda, söz konusu
faaliyetin 2531 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen “doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak görev ve iş alma, taahhüde girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma” olarak sayıl-
maması gerekmektedir.

Ancak, 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş
olduğundan, bu Kanun değişikliği sonucunda, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun sebebiyle ihaleye katılamayacak olanlar söz konusu
bent kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 2531 sayılı Kanundan doğan yasaklamanın
sürmesi sebebiyle, bu durumda olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi
adına teklif vererek ihaleye katılmaları mümkün bulunmadığından 2531 sayılı Kanun kapsa-
mında bulunan aday veya istekli durumunda olanların, 2531 sayılı Kanunda belirtilen yasağa
rağmen ihaleye katılmış olması halinde, bu durumda olan isteklilerin değerlendirme dışı bıra-
kılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarında kamu ihale-
lerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 18.5.4. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“18.6. Ek kesin teminat
18.6.1. Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı

Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye,
4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme ya-
pılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının
% 6’sını aşan kısmının, gerekli olan ek kesin teminat tutarını karşılaması halinde yükleniciden
ayrıca bir ek kesin teminat istenmemesi gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe 22.5.1.3. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“22.5.1.4. İdarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, orduevi, askeri gazino, misa-
firhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesis-
lerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin
(d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların
tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde yer alan “idarelerin
bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin” ifadesinden, bu bentte belirtilen % 10’luk sı-
nırlamaya 5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen ödeneklerin kullanılması ile ilgili
düzenlemeye tabi ödenekler konu olabilecektir. Buna karşılık orduevleri, askeri gazinolar ve
sosyal tesislere bütçeden ödenek aktarılmadığı sürece, bunlar Kanunun 21 inci maddesinin (f)
bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için % 10’luk sınırlamaya
tabi tutulmayacaklardır. Ancak bütçeden ödenek aktarılması halinde, aktarılan ödeneklerin har-
canması sırasında Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendi kap-
samında yapacakları alımlar için % 10’luk sınırlamaya tabi olacaklardır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 28.1.8.1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya hak-
larında kamu davası açılmış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 28.1.8.2. maddesinin ilk cümlesinde yer alan “veya hakla-
rında kamu davası açılmamış” ile “veya haklarında kamu davası açılması” ve “veya haklarında
kamu davası açıldığı tarihten” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 28.1.9.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“28.1.9.2. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, bu Kanun ve diğer kanunlardaki

hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu iha-
lelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılmaları mümkün bulunmayıp, bu ya-
sağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kayde-
dilmesi gerekmektedir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe 28.1.9.2. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“28.1.9.3. 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş
olduğundan, bu Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle hakkında kamu davası açılanlar söz
konusu bent kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen
ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunmaları nedeniyle
haklarında kamu davası açılanların, Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince iha-
lelere katılamayacakları hüküm altına alınmış olup, Kanun değişikliği bu kuralla ilgili olma-
dığından; haklarında kamu davası açılmış olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir
gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları veyahut ortağı olduğu şahıs şirketleri ile
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ihaleye katılmaları
mümkün değildir. Bu yasağa rağmen ihaleye katılmış olunması halinde, bu durumda olan is-
teklilerin değerlendirme dışı bırakılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve
idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

28.1.9.4. Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere ka-
tılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17 nci
maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Sermaye şirketlerinde ise, hakkında
yasaklama kararı bulunan ortağın sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya
haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin
sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında
4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17 nci maddeleri uyarınca işlemde bulunulacaktır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 28.2.1.3. maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Öte yandan, 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-

nunla aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” iba-
resinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş ve bu de-
ğişiklik sonucunda söz konusu bent; “Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan ya-
saklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına gi-
ren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu
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görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar” şeklinde düzenlenmiştir. Bu
bentte değişiklik yapan 6359 sayılı Kanunun gerekçesinde de; “…Kanunun 59 uncu madde-
sinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarla yer verilen düzenlemeler nedeniyle iha-
lelere katılamayacak durumda olanların ihalelere katılması halinde, bu kişilerin sadece teklif-
lerinin değerlendirme dışı bırakılması, ancak bu durumda olanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun
11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan müeyyidelerin uygulanmaması gerekmektedir. Uygu-
lamada karşılaşılan belirsizliğin ortadan kaldırılması … 4734 sayılı Kanunun 11 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesinin değiştirilerek, kamu ihalelerinden yasaklan-
mış olma halinin idari bir işlem veya mahkeme kararının bulunması koşuluna bağlanması ön-
görülmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 59 uncu mad-
desinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince hakkında kamu davası açılanlar kendisi ya
da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılamayacakları gibi,
ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye
şirketleri de ihalelere katılamayacaktır. Ayrıca, haklarında kamu davası açılan sermaye şirketi
ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde
de, sermaye şirketi yine ihalelere katılamayacak, katılması durumunda ise, değerlendirme dışı
bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarında kamu ihale-
lerine katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecektir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 31.2. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“31.2. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile

varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece
ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz
edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde iha-
lelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle
ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması
ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:

I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yet-
kilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli
için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve isteklilerin kendileri dışında, şahıs şirketi ortak-
ları ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları ile başvuru veya teklifi ya
da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Yasaklılık teyidi sonucunda yasaklı olduğu tespit edilenler hakkında;
a) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince başvuru veya ihale tarihi itibariyle

ihaleye katılan tüm aday ve istekliler için yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihalelere ka-
tılmaktan yasaklı olduğu tespit edilen aday ve istekliler bu madde gereğince ihale dışı bırakı-
lacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu
58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

b) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, ihale kararı ihale
yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avan-
tajlı ikinci teklif sahibi istekli için yapılacak yasaklılık teyidi sonucu, bu isteklilerden birinin

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 13 Nisan 2013 – Sayı : 28617

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60



veya şahıs şirketi ortakları ile yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları ile
ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı ol-
duğunun tespit edilmesi halinde (a) bendinde belirtilen şekilde işlemde bulunulacak, belirti-
lenlerin ihale tarihinden sonra haklarında yasaklama kararı tesis edildiğinin tespit edilmesi ha-
linde ise, 28.1.8.2. maddesi gereğince işlemde bulunulacak, ihale üzerinde kalan istekli ve varsa
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ikisinin de ihalelere katılmaktan ya-
saklı olduğunun tespit edilmesi halinde ise ihalenin iptal edilmesine karar verilecektir.

c) 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sözleşmenin imza-
lanacağı tarihte ihale üzerinde kalan istekli için yapılacak yasaklılık teyidi sonucu, isteklinin
veya şahıs şirketi ortakları ile yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları ile
ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı ol-
duğunun tespit edilmesi halinde (a) bendinde belirtilen şekilde işlemde bulunulacak ve ihalenin
iptal edilmesine karar verilecek, belirtilenlerin ihale tarihinden sonra haklarında yasaklama ka-
rarı tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde ise, 28.1.8.2. maddesi gereğince işlemde bulunu-
lacaktır.

d) Aday ve isteklilerin şahıs şirketi ortakları, yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye
şirketi ortakları ile hisseleri toplamı şirketin yarıdan fazlasını teşkil eden ortaklarının ve ihaleye
katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit
edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca bu kişiler hakkında 58 inci
madde gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

e) Hakkında kamu davası açılanlar 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun gereğince 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamından çıkarıldığından, yapılan teyit sonucunda hakkında kamu davası açılan
aday veya istekli durumunda olanların, Kanunun 59 uncu maddesinde belirtilen yasağa rağmen
ihaleye katılmış olduklarının tespiti halinde değerlendirme dışı bırakılması, ancak geçici temi-
natlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
verilmemesi gerekmektedir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe 40.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“40.2. Daha önce iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili iken özelleştirme sonucunda
bu niteliğini kaybeden kurum ve kuruluşların, özelleştirme işlemlerinin tamamlandığı tarih ön-
cesinde başlanılan ve anılan tarih sonrasında devam eden veya tamamlanan işleri için iş dene-
yim belgesi düzenlenmesi konusunda, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü
maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin dikkate alınması ve özelleştirme sonrası dönemde ilgili
mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü gerçekleştirmeye yetkili kurum veya kuruluş ta-
rafından iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 41.2. maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, ilgili alt yüklenicinin ida-

renin onayıyla ihale konusu işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu şartın sağlanma-
dığı hallerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemez ve bu kapsamdaki işler idarelerce
iş deneyimi olarak kabul edilemez.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğe 42.3. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“42.4. Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin
bitiminden önce ortaklıktan hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılması durumunda sözleşmenin
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feshedilmesi, ancak kesin teminatın gelir kaydedilmemesi ve gerek tüzel kişilik gerekse iş de-
neyim belgesine sahip ortak hakkında yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. Tüzel ki-
şilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya
iflası durumunda bu tüzel kişiliğin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminat
gelir kaydedilmeyecek ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işlemi uygu-
lanmayacaktır.

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi
aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi durumunda, tüzel kişiliğin kendisine
ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi mümkün
olup, bunun aksi durumlarda işin tasfiye edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 72.5. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt
yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyecek ve bu kapsamdaki işler
idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemeyecektir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 84.1. maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 21 veya 22 nci maddesinde belirtilen hallerin ger-

çekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri, ilgisine göre; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilerek veya Kanun ve bu Tebliğ
hükümleri uyarınca doğrudan temin yöntemine başvurularak temin edilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğe 87.2. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“87.3. Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, deneyime konu işe
ilişkin olarak ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmiş olması ve ilgili alt
yüklenicinin idarenin onayıyla ihale konusu işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu
şartların sağlanmadığı hallerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemez ve bu kapsam-
daki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemez.”

MADDE 17 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 50,27 TL ile en çok 77.299,59 TL arasında değişen; 

24.04.2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,03 TL, en çok 

7.729,96 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, elektrik malzemesi, 

ayak kurutma makinesi, kumaş, tekstil eşyası, bayan gecelik-elbise, kol saati, oto aksamı, av 

tüfeği, rus taşı, tespih, kozmetik malzemesi, parfüm vb. 38 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, 

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON 

adresindeki ihale salonunda 25.04.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3059/1-1 
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PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Pancar Bıçağı ve Pancar Bıçağı Bileme Frezesi Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21.900 Adet Pancar Bıçağı,  

  820 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 

Ankara  

c) Teslim tarihi : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 29.08.2013 

tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 30.09.2013 

tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

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

b) Tarihi ve saati : 30.04.2013 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu 

Abisa İş Merkezi Kat : 6 Mebusan Yokuşu Cad. No: 16 Fındıklı/Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 

Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV. dahil TL. 75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 30.04.2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14  06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3041/1-1 
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ALÇI TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

Alçı Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale 

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

İhale kayıt numarası : 2013/44103 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker Sk. 

Ereğli/Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.000 ton öğütülmüş ve elenmiş (Big-Bag 

torbalarda) Alçı Taşı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ereğli Şeker Fabrikası, fabrika deposu 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Tahmini 10.09.2013 - 31.01.2014 tarihleri arası 

(sözleşme sonrası verilecek termin programına 

göre) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 30/04/2013 - 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 3110/1-1 
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KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TM-6 VE GÖLET POMPA İSTASYONU 

TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/44609 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 2942214 – 312 2942036 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : TM-6 ve Gölet Pompa İstasyonu Taşınması İşi 

3 - İhalenin / Yeterlik  

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 30.04.2013 – Saat 10:00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya şekli ve içeriği şartname ekinde yer 

alan banka teminat mektubunu (Ek-6), 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
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geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak 

üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Trafo, OG hücreleri montaj-demontaj işleri 

ve alçak gerilim dağıtım işleri yapmış olmak. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve 

tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 22 14 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

6 - Teklifler 30.04.2013 Salı günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 

kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 

ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 

Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hak ediş ve/veya ilgili 

faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 

9 - Bu iş için avans teminat mektubu verilmesi kaydıyla sözleşme/sipariş tutarının yüzde 

yirmibeş (%25)’i kadar avans verilecektir. 3083/1-1 
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ÜZERİNDE MADEN SUYU FABRİKASI TESİSİ BULUNAN  

GAYRİMENKUL İHALE EDİLECEKTİR 

Kızılcahamam Belediyesinden: 

1 - Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 145 ada    

2 sayılı parsel üzerinde Maden Suyu Fabrikası Tesisi bulunan gayrimenkul Belediye Meclisinin 

03.07.2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 04/04/2013 tarih ve 63 sayılı 

kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü 

ile ihale edilecektir  

2 - İhale: 18/04/2013 tarihinde saat 14.30 da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda 

Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3 - Üzerine Maden Suyu Tesisleri bulunan söz konusu 145 ada 2 parselin muhammen 

aylık kira bedeli 25.000.TL olup, toplam bedeli (25.000-TLx120 ay) 3.000.000.00.-TL’sıdır. 

Geçici teminat bedeli 3.000.000.TL’nın % 3’ü olan 90.000.-TL’dır. Teminat mektupları, 

teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C 

Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesinde Belediyemize ait geçici Teminat hesabına yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Mevzu ihalenin kesin teminat bedeli ise 

ihale bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Mevzu ihalenin şartname bedeli 1.000.00.TL dir. Her yıl 

için kira artışı Maliyenin belirlediği Yeniden değerlendirme oranınca yapılacaktır.  

4 - İdarece belirlenen 1.000,00.- (bin) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini Yükleniciler 

belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmak zorundadırlar. 

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır : 

5-1 - İlgi Nüfus Müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kaydı örneği  

5-2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, 

5-3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 

3-a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge, 

3-b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3-c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5-4 - Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması 

durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak 

girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri, 

5-5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi  

5-6- Bu Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi, 

5-7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde;  

5-a) ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması, 

5-b) Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme 

noter onaylı olacaktır. 

6- Teklif edilen bedel üzerinden yüklenici kira bedelinin 1 (bir) yılını ihale onayından 

sonra 15 gün içerisinde peşin olarak ödedikten sonra sözleşme imzalanacaktır. 

İlgililere ilan olunur. 3169/1-1 
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OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre 

iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Otokopi Kağıdı 

CB (beyaz) 
648x917 mm. 1.000 Top Teknik Şartname 27.04.2013 

Otokopi Kağıdı 

CFB (beyaz) 
648x917 mm. 700 Top Teknik Şartname 27.04.2013 

Otokopi Kağıdı 

CF (beyaz) 
648x917 mm. 1.000 Top Teknik Şartname 27.04.2013 

Otokopi Kağıdı 

CB (beyaz) 
594x841 mm. 500 Top Teknik Şartname 27.04.2013 

Otokopi Kağıdı 

CFB (beyaz) 
594x841 mm. 300 Top Teknik Şartname 27.04.2013 

 

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 bulunabilecekleri gibi, 

Miktarlar bölünmeksizin stok bazında Kısmi Teklifte verilebilirler. 

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. 3060/1-1 
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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) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ ” 

(EIB-WB4-YAPIM-31) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları 

İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki İdari Bina 

yapısının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas 

ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – (National Competitive Bidding – NCB) 

yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (EIB-WB4-YAPIM-31) 

İstanbul ilinde 1 adet İlköğretim Okulu anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım ikmal 

işidir.  
 

(EIB-WB4-YAPIM-31) 
S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İSTANBUL Güngören 
Tozkoparan İÖO (Tozkoparan mah. General Fethi 

Tunceli Cad. Eser sk. No:3 GÜNGÖREN ) 
 
3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

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 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

15.000.000,00 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; 

ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek 

işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel 

ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan 

rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik 

ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) 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 ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 12.500 m2 

yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 

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.  
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III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 3.000.000,00 

TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

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, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 

5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB4-YAPIM-31) 

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 konvetibıl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

260.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 27/Mayıs/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 3051/1-1 
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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:24383 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-08-09-10) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere 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 - EIB-WB3-GUCL-ONAR-08 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-08 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Kartal Disk Tekstil Teknik Meslek Lisesi-A Blok 

2 İstanbul Maltepe Başıbüyük Atatürk İ.Ö.O. 

3 İstanbul Sancaktepe Cengiz Topel İ.Ö.O.-Ana Bina 

4 İstanbul Sultanbeyli Sultanbeyli Kız Teknik Meslek Lisesi-A Blok 

5 İstanbul Sultanbeyli THK Gazi İÖO 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-09 

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-09 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Adalar Büyükada Şehit Murat Yüksel İ.Ö.O. 

2 İstanbul Adalar Kınalıada Mehmetçik İ.Ö.O. 

3 İstanbul Kadıköy Hakkı Değer İ.Ö.O. 

4 İstanbul Kartal Kartal Anadolu İ.H.L.-A Blok 

5 İstanbul Maltepe Suzan Ahmet Yalkın İ.Ö.O.-A Blok 

6 İstanbul Pendik Kurtköy İ.Ö.O. 
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İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-10 

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  
 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-10 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi-A Blok 

2 İstanbul Kadıköy Gözcübaba Lisesi 

3 İstanbul Kadıköy Mehmet Akif İ.Ö.O. 

4 İstanbul Kadıköy Mustafa Aykın İ.Ö.O.-A Blok 

5 İstanbul Ümraniye Yunus Emre İ.Ö.O. 

6 İstanbul Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi-Ana Bina 
 
3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları 

aşağıda belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

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 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

12.500.000-TL olması gerekmektedir.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) 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 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini 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 5.500.000.– 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. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.  
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İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB3-Gucl-Onar-08, EIB-WB3-

Gucl-Onar-09 ve EIB-WB3-Gucl-Onar-10) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:25.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit 

kredi olanakları : 11.000.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç 

katını (ciro:37.500.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya iki ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni 

bina inşaatı veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme 

güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 16.500.000 TL) sağlamak zorundadır.) 

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 

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, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla 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 (EIB-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için 

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 her bir ihale paketi 

için 230.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16/Mayıs/2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB3-

Gucl-Onar-08’dan başlamak üzere sırasıyla 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 3052/1-1 
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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 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AF-WB3-GUCL-ONAR-01-02) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere 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-WB3-GUCL-ONAR-01 

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 

AF-WB3-GUCL-ONAR-01 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Sarıyer Atatürk İ.Ö.O. 

2 İstanbul Sarıyer Cevat Koçak T.M.L. 

3 İstanbul Sarıyer Orgenaral Emin Alpkaya İ.Ö.O.-A Blok 

4 İstanbul Sarıyer Turgut Akan İ.Ö.O. 

5 İstanbul Şişli Mehmet Rıfat Evyap E.M.L.-A Blok 

5 İstanbul Şişli Mehmet Rıfat Evyap E.M.L.-B Blok 

6 İstanbul Sarıyer Yaşar Dedeman Lisesi-Ana Bina 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-02 

İstanbul İlinde 7 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

AF-WB3-GUCL-ONAR-02 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Beşiktaş Org. Kami Saadet Güzey İ.Ö.O. 

2 İstanbul Beşiktaş Rüştü Akın Kız Meslek Lisesi-A Blok 

2 İstanbul Beşiktaş Rüştü Akın Kız Meslek Lisesi-B Blok 

2 İstanbul Beşiktaş Rüştü Akın Kız Meslek Lisesi-C Blok 

3 İstanbul Eyüp Eyüp İş Okulu-A Blok 

4 İstanbul Çatalca Çatalca Binkılıç Çok Programlı Lise-Ana Bina 

5 İstanbul Sarıyer Kazım Karabekir İ.Ö.O. –A Blok 

5 İstanbul Sarıyer Kazım Karabekir İ.Ö.O. –B Blok 

6 İstanbul Sarıyer Şükran Ülgezen Ana Meslek Lisesi 

7 İstanbul Sarıyer Osman Saçmacı İ.Ö.O.-A Blok 

7 İstanbul Sarıyer Osman Saçmacı İ.Ö.O.-B Blok 
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3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları 

aşağıda belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

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 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

7.500.000-TL olması gerekmektedir.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) 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 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini 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 3.750.000.– 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. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.  

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (AF-WB3-Gucl-Onar-01 ve AF-

WB3-Gucl-Onar-02) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 
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Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:15.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit 

kredi olanakları : 7.500.000 TL) sağlamak zorundadır.] 

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 

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, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla 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-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için 

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 her bir ihale paketi 

için 160.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22/Mayıs/2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde AF-WB3-

Gucl-Onar-01’den başlamak üzere sırasıyla 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 3053/1-1 
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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: 24383 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-11-12) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere 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 - EIB-WB3-GUCL-ONAR-11 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-11 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Ümraniye Asım Ülker Ç.P.L.-Ana Bina 

2 İstanbul Ümraniye Şehit Öğretmen Ahmet Onay İ.Ö.O. 

3 İstanbul Ümraniye Ümraniye T.M.L. 

4 İstanbul Üsküdar Ali Fuat Başgil İ.Ö.O. 

5 İstanbul Üsküdar  Çengelköy Lisesi-Ana Bina 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Bahçelievler Aydın Doğan Ana. İ. Meslek Lisesi 

2 İstanbul Bahçelievler Bahçelievler İ.H.L. 

3 İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Anaokulu 

4 İstanbul Büyükçekmece SA AK Çimento Mehmet Akif İ.Ö.O. 

5 İstanbul Fatih Selçuk Kız Meslek Lisesi-A Blok 
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3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları 

aşağıda belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

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 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

10.000.000-TL olması gerekmektedir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) 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 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini 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 5.000.000.– 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. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.  

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB3-Gucl-Onar-11 ve EIB-

WB3-Gucl-Onar-12) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 
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Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:20.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit 

kredi olanakları : 10.000.000 TL) sağlamak zorundadır.] 

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 

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, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla 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 (EIB-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için 

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 her bir ihale paketi 

için 200.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 20/Mayıs/2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB3-

Gucl-Onar-11’den başlamak üzere sırasıyla 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 3054/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Denizli Dini ve İlmi Araştırmalar Vakfı 

VAKFEDENLER: Selami Şenel, Fatih Garcan, Mehmet Çelik, Ali Küçükçal, Reyhan 

Erşan, Bayram Sami Şaşmaz, Muhammet Kısaç, Erol Dirav, İsa Kesmen, Fatih Uluşan, Tufan 

Vural 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Denizli 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/04/2013 tarihinde tavzih edilen 28/02/2013 

tarih ve E:2012/371, K:2013/91 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Denizli 

5.Noterliğince düzenlenen 24/05/2011 tarih 10212 yevmiye nolu kuruluş senedi ve yine aynı 

Noterlikçe düzenlenen 13 Temmuz 2011 tarih 13941 yevmiye nolu ve 27/02/2013 tarih, 4150 

yevmiye nolu değişiklik senetleri. 

VAKFIN AMACI: 1 - Denizli İlinin eğitim, sosyal, kültürel, dayanışma, kalkınma ve 

geliştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almak, katkı sağlamak, destek olmak ve faaliyette 

bulunmaktır. 

2 - Muhtaç kişilerin bakım, giyim, eğitim, iaşe, yakacak, barınma gibi her türlü 

ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla aşevleri, barınma evleri kurmak, böyle kimselerin vefatı 

halinde cenaze defin işlerini yapmak, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda 

bulunmak, 

3 - Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen savaş ve tabii afete uğrayan felaketzedelere 

yardım etmek, 

4 - Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilerin, tahsil bakım ve 

iaşelerini karşılamak, korunmaları için yasalarımıza uygun her türlü yardımı sağlamak, burs 

vermek, gençlere yönelik izci kampı, çocuk spor kulüpleri ve bilim kampları kurmak veya onlara 

yardımcı olmak, 

5 - Kültür ve eğitimde, bilim teknik ve tecrübede toplumsal hayat ve ekonomide, ahlak ve 

manevi düşüncede, bilgi, eğitim, çalışma vs. pratik alanlarda milletimizin manen ve madden 

gelişmesini, kalkınmasını, ilerlemesini sağlamak amacı ile eğitici kurslar, seminerler vermek, 

toplantı ve konferanslar düzenlemek yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemektir. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 100.000,-TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim Kurulu 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3143/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

15478 ada 1 parselde Özel Sağlık Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 3140/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4347 Karar Tarihi : 03/04/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/04/2013 tarihli toplantısında; 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesinin (f) bendi ve ek 2 nci maddesi, 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 12 inci 

maddesi ile geçici 1 inci maddesi uyarınca ve Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş 

Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi gereğince hazırlanan, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulunun 17/08/2004 tarih ve 356/20 sayılı Kararı ile 1/9/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe 

giren, “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İletim Şebekesi İşleyiş 

Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)” kapsamında, 2011-2012-2013 yıllarında uygulanmak 

üzere alınmış olan 28/12/2010 tarih ve 2970 sayılı Kurul Kararının aşağıdaki hükümler 

kapsamında değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 1 - 1 nci maddenin sonuna “d) yer altı depolama tesisi giriş noktalarında iletim 

çıkış kapasite bedeli ve iletim hizmet bedelinin %10’u uygulanır.” fıkrası eklenmiştir. 

Madde 2 - 2 nci maddenin (A) fıkrasının (a) bendinin sonuna, “iv) Günlük dengesizlik 

ücretlerinin hesaplamalarında kullanılan k katsayısının kış döneminde 51 değerini aşması 

durumunda hesaplamalarda k katsayısı 51 olarak, ara dönemde 21 değerini aşması durumunda 

hesaplamalarda k katsayısı 21 olarak, yaz döneminde 13 değerini aşması durumunda 

hesaplamalarda k katsayısı 13 olarak dikkate alınır” alt bendi eklenmiştir. 

Madde 3 - Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında BOTAŞ İletim’in mahrum kalacağı 

gelir, bir sonraki uygulama dönemi İletim ve Sevkiyat Kontrolüne ait Tarife hesaplamalarında 

dikkate alınır. 

Madde 4 - Bu Karar 01/04/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 3134/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4323 Karar Tarihi : 20/03/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/03/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi uyarınca tüketim kademelerinin 

belirlenmesine yönelik alınan 3938 sayılı Kurul Kararının değiştirilmesine yönelik aşağıdaki 

Kararın alınmasına ve internet sayfasında yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Madde 1 - Tüketim kademelerinin belirlenmesine yönelik 3938 sayılı Kurul Kararının 1 inci 

maddesinde yer alan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

“Bir tüketicinin ait olduğu kademenin tespitinde tüketim miktarı olarak her bir sayaçtan 

ölçülen tüketim ayrı ayrı dikkate alınır.” 

Madde 2 - Tüketim kademelerinin belirlenmesine yönelik 3938 sayılı Kurul Kararının 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde, sayacın gaz 

akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde 

tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. 

Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir. 

Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim 

yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim 

kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için 2 nci 

madde hükümleri geçerlidir. 

Bu maddedeki yöntem hem mekanik hem ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler için 

geçerlidir.” 

Madde 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 3135/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol 

Bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4897 hak sıra 

numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesini 05.04.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 

maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, 

Şirketin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 

selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 

olunur. 3080/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin XIV No.lu Adana Petrol Bölgesi’nde 

TPI/XIV/K ve L işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 14.01.2013 tarihli 

dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan 

olunur. 3079/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 05.04.2013   Karar No: 6660 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ : Ankara 

- TÜRKİYE ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde No: 86, 06100 

- MÜRACAAT TARİHİ : 31.01.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : İşletme ruhsatı 

- BÖLGESİ : X no.lu Siirt  

- SAHA İŞARETİ : TPO/X/BL 

- KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

- KAPSADIĞI İLÇELER : Bismil, Silvan 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 2300 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3829-3830/5178 

İŞLETME SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre); 1/25.000 ölçekli L45-c3 

haritasındaki 759 metre yükseltili nirengiden N-183° 15' doğrultuda ve 1765 metre uzaklıktaki (a) 

köşesinden başlayarak 3693 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 6219 metre batıda (c)’ye 

doğru çizgi, 

(c) köşesi 1/25.000 ölçekli L45-c4 haritasındaki 703 metre yükseltili Kaşesori T. 

nirengisinden N-75° 45' doğrultuda ve 1390 metre uzaklıktadır. (c)’den 3693 metre kuzeyde 

(d)’ye doğru çizgi, (d)’den 6217 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.  

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 

Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler 

ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

30.03.2013 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 31.01.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 

60, 61 ve 65’inci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3829-3830/5178 hak sıra no.lu petrol işletme 
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ruhsatının; ruhsatın verilişinden itibaren 18 ay içinde 2 adet tespit kuyusu açılması ve yıllık 

üretim miktarının ilk 5 yılda minimum 12.000 varil olarak gerçekleştirilmesi aksi halde ruhsatın 

fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte söz konusu 

işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatlarından 3830 hak sıra no.lu ruhsatına Petrol 

Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 1 yıl 5 ay 11 günlük sürenin aynı 

Kanunu’nun 65/2 nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar 

verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri A.O.’na bu kararın yayımı tarihinde bir 

adet petrol işletme ruhsatnamesi verilmiştir. 3078/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:05.04.2013   Karar No: 6658 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : DMLP Ltd.  

- MERKEZİ : P.O Box 2070 AMS 4, Avenue de l'Avant Poste 1002 

Lausanne Switzerland 

- TÜRKİYEDEKİ ADRESİ : Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6 34330 Etiler- 

Beşiktaş, İSTANBUL 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 14.09.2012-27.09.2012 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

- BÖLGESİ : XI no.lu Diyarbakır 

- SAHA İŞARETİ : DMP/XI/A 

- KAPSADIĞI İLİ : Diyarbakır 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.698 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/DMP/5127 

KARAR: 

DMLP Ltd. Şti.’nin XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde DMP/XI/A işaretli, 

AR/DMP/5127 hak sıra numaralı ve 49.698 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine 

ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince 

talebin reddine karar verilmiştir. 3077/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:05.04.2012   Karar No: 6659 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Turkish Petroleum International Company Ltd.  

- MERKEZİ : Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK  

- TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Cad. No: 27 06520, Söğütözü/ANKARA  

- MÜRACAAT TARİHİ : 12.09.2012  

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : Arama Ruhsatı  

- BÖLGESİ : XI No.lu Diyarbakır 

- SAHA İŞARETİ : TPI/XI/E 

- KAPSADIĞI İLİ : Diyarbakır 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.698 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/TPI/5126 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 
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Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre; 1/250.000 ölçekli Elazığ 

haritasındaki 1479 metre yükseltili nirengiden N-106 derece 10 dakika doğrultuda ve13.561 metre 

uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 27.903 metre güneyde XI. Diyarbakır ve X. Siirt Petrol 

bölge sınırını izleyerek (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 6624 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 

1843 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 2127 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 468 

metre güneyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 1459 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 308 metre 

güneyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 1459 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 2219 metre 

güneyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 4874 metre batıda (k)’ye doğru çizgi, (k)’den 2996 metre 

güneyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 2910 metre batıda (m)’ye doğru çizgi, (m)’den 438 metre 

kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 973 metre batıda (o) ya doğru çizgi (o)’dan 308 metre 

kuzeyde (p)’ye doğru çizgi, (p)’den 1946 metre batıda (r)’ye doğru çizgi, (r)’den 400 metre 

güneyde (s)’ye doğru çizgi, (s)’den 6813 metre batıda (t)’ye doğru çizgi, (t)’den 1090 metre 

güneyde (u)’ya doğru çizgi, (u)’dan 530 metre batıda (v)’ye doğru çizgi, (v)’den 500 metre 

güneyde (y)’ye doğru çizgi, (y)’den 930 metre batıda (z)’ye doğru çizgi, (z)’den 435 metre 

güneyde (a1)’e doğru çizgi, (a1)’den 876 metre batıda (b1)’e doğru çizgi, (b1) köşesi 1/250 000 

ölçekli Elazığ haritasındaki 805 metre yükseltili Hayrat T.nirengisinden N= 281 derece 25 dakika 

doğrultuda ve 10.951 metre uzaklıktadır. (b1)’den 7826 metre kuzeyde (c1)’e doğru çizgi, 

(c1)’den 15.463 metre doğuda (d1)’e doğru çizgi, (d1)’den 7398 metre kuzeyde (e1)’ye doğru 

çizgi, (e1)’den 13.117 metre batıda (f1)’e doğru çizgi, (f1)’den 7398 metre kuzeyde (g1)’e doğru 

çizgi, (g1)’den 24.754 metre doğuda (h1)’e doğru çizgi, (h1)’den 14.796 metre kuzeyde (i1)’e 

doğru çizgi,(i1)’den 4360 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi 

KARAR: 

Turkish Petroleum International Company Ltd.Şti.’’nin. mevkii, hududu ve yüzölçümü 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları 

incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilmiştir. 

Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda ruhsat sahasında, 2 nci yıl içerisinde 1 

adet arama kuyusu açılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabii tutulması koşuluyla, adı geçen 

şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 55 nci 

maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Turkish Petroleum International Company Ltd.Şti.’ne bu 

kararın yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir. 3076/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:05.04.2013   Karar No: 6657 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.  

- MERKEZİ VE    

  TEBLİGAT ADRESİ : Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107. Sok. No: 3 

Çankaya-ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 12.09.2012, 19.09.2012 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : Arama Ruhsatı  

- BÖLGESİ : XI No.lu Diyarbakır 

- SAHA İŞARETİ : ERA/XI/A 
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- KAPSADIĞI İLİ : Diyarbakır  

- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.698 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/ERA/5128 

KARAR: 

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin XI no.lu Diyarbakır Petrol 

Bölgesi’nde ERA/XI/A işaretli, AR/ERA/5128 hak sıra numaralı ve 49.698 hektarlık saha için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 

51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 3075/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 04.04.2013   Karar No: 6656 

ŞİRKETİN :  

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ : Ankara 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara  

- MÜRACAAT TARİHİ : 18.02.2013 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : İşletme Ruhsatı  

- BÖLGESİ : I No.lu Marmara  

- SAHA İŞARETİ : TPO/I/BZ 

- KAPSADIĞI İL : İstanbul  

- KAPSADIĞI İLÇE : Silivri  

- YÜZÖLÇÜMÜ : 97 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3476-5196 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F20-c4 

haritasındaki 173 metre yükseltili Sürgün T. nirengisinden N–194° 30' doğrultuda ve 495 metre 

uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 925 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 1.050 metre 

batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F20-c4 haritasındaki 104.6 metre yükseltili 

Mandıra T. nirengisinden N–74° 00' doğrultuda ve 1.355 metre uzaklıktadır. (c)’den 925 metre 

kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 1.050 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı’nın 30.03.2013 tarihli Olurları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 18.02.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3476–5196 hak sıra no.lu işletme 

ruhsatının, ruhsatın verilişinden itibaren 1 yıl içinde 1 adet tespit kuyusu açılması ve 3 ay içinde 

üretime başlanılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla 20 yıl süre ile 

verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol 

Kanunu’nun 55/4 ve 55/5’ inci maddelerine istinaden verilen 3 yıl 8 ay 6 günlük sürenin aynı 

Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar 

verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı 

tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 3074/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1707 dosya nolu KİLİTTAŞI Yapı Denetim Ltd. Şti., 1375 

dosya nolu SPİL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1383 dosya nolu YILMAZ IRMAK Yapı 

Denetim Ltd. Şti., 

Konya ilinde faaliyet gösteren 1085 dosya nolu ERKAN KIŞ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 492 dosya nolu YENİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 918 dosya nolu TEKKON Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 44 dosya nolu ÖZİLKE Yapı Uygulama Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 28.03.2013 tarih ve 3204 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 3096/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı Aziziye Mahallesi, 20M1D pafta, 863 ada, 7 parseldeki 

657357 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), 

(g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil 

No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay 

Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ(Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Sariye BÜLBÜL (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12841, Oda Sicil No: 40045), Alev 

KAPLANGI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10439), Oda Sicil 

No: 1893), Tekin BUTUTAKİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

15294), Oda Sicil No: 39817), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 6187, Oda Sicil No: 18669) ve Mehmet NUROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 18848) denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, 

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.03.2013 tarihli ve 3228 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3097/1/1-1 

————— 

Mersin Troy Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Mersin ili, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 30.L.I.D pafta, 423 ada, 2 parseldeki 796127 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentleri ile 6. 

maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34683 Ticaret 

Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin 

Troy Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail Haluk TEKELİ (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21113, Oda Sicil No:62641), Ayhan 

ÇINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19011, Oda Sicil No:18986) ve 

Mehmet AYTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86527) denetim 
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faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.03.2013 tarihli ve 3229 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3097/2/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son 

fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 1968 Ticaret Sicil No ile Bilecik 

Ticaret Odasına kayıtlı 1479 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilecik Kuruluş Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zafer ATASEV’in (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:21770, Oda Sicil No:22478) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 29.03.2013 tarihli ve 3230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3097/3/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son 

fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 10752 Ticaret Sicil No ile 

Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 988 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Döngele 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16765, Oda Sicil No:6363) ve Mehmet Cemal ARIĞ (Mimar, 

Oda Sicil No:13834) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.03.2013 tarihli ve 3231 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3097/4/1-1 

————— 

Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21.N-III-IV pafta, 685 ada, 795 parseldeki 

279351 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11576 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 

222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı ve yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanları Güler ERCAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Mehmet Kemal 

AKÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1876, Oda Sicil No:9648) ve 

Yavuz DENİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23304) denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.03.2013 tarihli ve 3232 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3097/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21.N-III pafta, 685 ada, 797 parseldeki 

220112 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11576 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 

222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı ve yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanları Güler ERCAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Mehmet Kemal 

AKÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1876, Oda Sicil No:9648) ve 

Hasan Hüseyin KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62286) 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, 

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.03.2013 tarihli ve 3233 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3097/6/1-1 

————— 

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36496 ada, 5 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini 

üstlenen Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman 

YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 27.02.2013 tarihli ve E.2012/486-K.2013/201 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar 

Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 27.03.2013 tarih ve 3111 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 3098/1/1-1 

————— 

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen 

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ 

(Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare 

Mahkemesi’nin 28.02.2013 tarihli ve E.2012/366-K.2013/229 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş 

İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ 

(Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.03.2013 tarih ve 

3224 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3098/2/1-1 

————— 

Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi, Cumayeri Mahallesi, 3 pafta, - ada, 542 nolu 

parsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi Mimar Hasan POSTACI (Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Danıştay 6. Daire’nin 12.10.2011 tarih ve 

E.2011/4409-K.2011/3678 sayılı bozma kararı üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 

25.01.2013 tarih ve E.2012/761-K.2013/78 sayılı kararı ile “bozma kararına uyularak, davanın 

reddine” hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan POSTACI (Denetçi No: 

6426, Oda Sicil No: 10704) hakkında, 15.01.2011 tarih ve 27816 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 155 günlük kısmının uygulamaya 

konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas 

sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 28.03.2013 tarih ve 3225 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 3098/3/1-1 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik kadro ihtiyaçları için, 2547 

sayılı Kanunun ilgili maddeleri (5772 sayılı kanunuyla değiştirilen 23.maddesinde belirtilen 

asgari koşulları sağlamış olmak) "Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 

Yönergesi" uyarınca aşağıdaki akademik kadro ihtiyaçları için öğretim elemanları alınacaktır. 

(Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr (Türkçe) Web adresinde 'Yönetmelik ve 

Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir. 

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların 

eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim 

yapan bir üniversiteden almamış olan adaylar, başvuru yapacakları dalı belirtir dilekçelerine 

İngilizce bilgi düzeyi için aşağıda belirtilen verilen en az puanları sağladığını gösteren 

belgelerden birisinin fotokopisini ekleyeceklerdir:  

İngilizce ÜDS ve KPDS sınavları ile Uluslararası düzeyde yapılan İngilizce dil 

sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliğine ilişkin, ÖSYM Yönetim Kurulu’nca kabul edilen ( 6 Ocak 

2012) asgari aşağıdaki puanlar esas alınacaktır: 

 

KPDS 

Internet 

ÜDS 

Based Total 

(IBT) 

Computer- Based Total 

TOEFL CBT 

Paper Based Total 

TOEFL IELTS 

80 80 96 241-242 588-589 6.5 

 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, 

onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), bilimsel çalışmalarını ve 

yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan listesini, yayınlarının bulunduğu 

derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan 

belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,” 

YÖK Diploma Denklik Komisyonu tarafından Denklik Belgesi alınması gereklidir). 

- Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma 

Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini 

sağlayan Yardımcı Doçent adayları 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden 

itibaren bir hafta içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. 

- Yrd. Doç.kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler 

kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi 

yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanısıra, başvuruları kabul edilen yrd. Doç. 

Adayları, 2547/23b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yrd. Doç.liğe Yükseltilme ve 

Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavını başarmak 

zorundadırlar. 

Öğretim üyesi adayları başvurularını ,” Eskişehir Yolu 29 ncu km,06810, Yenimahalle/ 

ANKARA Adresindeki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na, şahsen yapacaklardır. Başvuru 

süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

FAKÜLTE/BÖLÜM Açıklama Y.Doç. 

Fen-Edebiyat Fakültesi/ 

Psikoloji Bölümü 

*Sosyal Psikoloji  

*Bilişsel Bilimler veya Bilişsel Psikoloji veya Deneysel 

Psikoloji*Gelişim Psikolojisi veya Klinik Psikolojisi 

2 
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Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge 

hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR: 

PROFESÖRLER İÇİN 

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Profesör kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belertilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, 

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, 

Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 6 (Altı) takım dosya , 

DOÇENTLER İÇİN 

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Doçent kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi 

GENEL ŞARTLAR 

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin 

onaylanmış olması şarttır. 

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt 

unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar. 

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev 

Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye (www.bayar.edu.tr/personel/yonergeler.htm) adresinden, 

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na (www.bayar.edu.tr/personel/form_lar.htm) 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

Birim  Anabilim Dalı Unvan  Derece Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi  
Tıbbi 

Mikrobiyoloji  
Profesör 1 1 

Moleküler Viroloji Konusunda 

Deneyimli Olmak. 

Tıp Fakültesi  Radyodiagnostik  Profesör 1 1 
Meme Görüntüleme Konusunda 

Deneyimli Olmak. 

Tıp Fakültesi  
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 2 

Myokard Koruması Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları  
Profesör 1 1 

Kan Merkezi ve Terapotik Aferez 

Yöneticiliği Konusunda 

Deneyimli Olmak. 
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Birim  Anabilim Dalı Unvan  Derece Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi  
Göğüs 

Hastalıkları  
Profesör 1 1 

Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım 

Yan Dal İhtisas Belgesi 

Bulunmak. 

Tıp Fakültesi  
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 1 

Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı 

Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Biyokimya Doçent 2 1 

Peptid Damgalı Polimerler 

Konusunda Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Zooloji Doçent 2 1 

Böbrek Gelişimi Üzerine 

Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve Edb. 
Doçent 1 1 

Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri 

Alanında Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Hidrobiyoloji Doçent 2 1 

Ekotoksikoloji, Midye Hemolenf 

Genotoksisite Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Genel Biyoloji Doçent 1 1 

Hücre Kültürü, Kök Hücre, 

Sttotoksisite Biyomateryaller 

Konusunda Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Yeniçağ Tarihi  Doçent 1 1 

Osmanlı ve Avrupa İktisat Tarihi 

Üzerine Çalışmaları Olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 

Avrupa İdari Alanı ve Bürokratik 

Kültür Konusunda Çalışmaları 

Bulunmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe 

Finansman  
Doçent 1 1 

Uluslararası Muhasebe 

Standartları Konusunda 

Çalışmaları Bulunmak. 

Manisa Sağlık 

Yüksekokulu 

Cerrahi 

Hastalıklar 

Hemşireliği 

Doçent 1 1 

Hemşirelik Bilim Alanında 

Doçent Unvanına Sahip Olmak ve 

Yaşam Kalitesi Konusunda 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Gıda Bilimleri Doçent  2 1 

Gıda Kalite Kontrolü Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Tıp Fakültesi  
Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Alerjik Rinit ve Uyku Tıbbi 

Hekimliği Sertifikası Sahibi 

Olmak. 

Tıp Fakültesi  
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Doçent  1 1 

Endoskopik Venöz Cerrahi 

Konusunda Deneyimli Olmak ve 

Bu Konuda Uluslararası Yayını 

Olmak. 

Tıp Fakültesi  Farmakoloji Doçent  1 1 
Hücre Kültüründe Nerotoksik Etki 

Konusunda Deneyimli Olmak. 

Tıp Fakültesi  Dermatoloji Doçent  1 1 
Dermoskopi ve Deri Kanserleri 

Konusunda Deneyimi Olmak. 

Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları  
Doçent  1 1 

Çocuk İmmunolojisi ve Alerji 

Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı 

Bulunmak. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması 

gerekmektedir. 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Profesör kadrosuna başvuran aday Periferik Damar 

Cerrahisi alanında çalışacaktır 

Adaylardan istenilen belgeler; 

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru 

dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık diploması 

fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil 

belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve 

yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel 

çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. 

 

BİRİM UNVAN K/D ADET AÇIKLAMA 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Yemler ve Hayvan 

Besleme 
Profesör 1 1 İlgili alanda çalışıyor olmak 

Fitopatoloji Profesör 1 1 Yabancı otlar konusunda çalışıyor olmak 

Toprak Verimliliği 

ve Bitki Besleme 
Profesör 1 1 Bitki besleme alanında çalışıyor olmak. 

Arazi ve Su 

Kaynakları 
Profesör 1 1 Kısıntılı sulama konusunda çalışıyor olmak 

Tarımsal 

Biyoteknoloji 
Profesör 1 1 

Moleküler markör teknolojileri konusunda 

çalışıyor olmak 

Su Ürünleri Profesör 1 1 
Su ürünleri yetiştiriciliği alanında çalışıyor 

olmak. 

Gıda Teknolojisi Doçent 3 1 
Bitkisel yağ teknolojileri ve yan ürünlerin 

değerlendirilmesi alanında çalışıyor olmak. 

Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 Kanatlı hayvanlar üzerinde çalışıyor olmak 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Orman İnşaatı 

Jeodezi ve 

Fotoğrametri 

Profesör 1 1 İlgili alanda çalışıyor olmak 

Peyzaj Planlama 

ve Tasarım 
Profesör 1 1 İlgili alanda çalışıyor olmak 
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BİRİM UNVAN K/D ADET AÇIKLAMA 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilimleri Doçent 2 1 
Küreselleşme ve yerel yönetimler ile yerel 

siyaset konularında çalışmış olmak. 

Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Kariyer Yönetimi konusunda çalışmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Moleküler 

Biyoloji 
Doçent 1 1 

Gen klonlama ve analizi konusunda çalışmış 

olmak. 

Moleküler 

Biyoloji 
Doçent 1 1 

Bakteri ve bitki moleküler genetiği konularında 

çalışıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Müleküler kristallerin erime teorisi üzerinde 

çalışıyor olmak. 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Doçent 1 1 

Doçentliğini sosyoloji alanında almış olmak 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Devreler ve 

Sistemler 
Doçent 1 1 

Robotik ve kontrol konusunda çalışıyor olmak 

Elektronik Doçent 2 1 

Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği 

bilim dalında almış olmak ve biyomedikal işaret 

işleme konusunda çalışmış olmak. 

Bilgisayar 

Yazılımı 
Doçent 2 1 

Doçentliğini Bilgisayar mühendisliği alanında 

almış ve Bilgisayar ağlarında hizmet kalitesi 

konusunda çalışıyor olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 
Çizgili kas iskemi reperfüzyon hasarı konusunda 

çalışıyor olmak. 

İç Hastalıkları Profesör 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak 

Kardiyoloji Profesör 1 1 

İç hastalıkları ihtisası üzerine kardiyoloji ihtisası 

yapmış olmak, elektrofizyoloji, periferik damar 

girişimleri ve kronik total oklüzyon koroner 

girişimi konusunda deneyimli olmak 

Kalp Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Periferik Damar Cerrahisi alanında çalışmış 

olmak 

Tıbbı 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 1 

Tıp doktoru olup, klinik mikrobiyoloji uzmanı ve 

sitokinler alanında deneyimli olmak. 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Uyku bozuklukları ile ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 

Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında almış olmak, 

moleküler genetik ve genotoksisite alanında 

çalışmış olmak. 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp 

Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı 

Doçent alınacaktır. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora 

belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

ADRESLER 

M.Ü.Rektörlüğü: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 

M.Ü.Atatürk Eğit.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 

M.Ü.Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL 

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 

M.Ü.İktisat Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 

M.Ü.Siyasal Bil.Fak.: Cuma Yolu Cad. Anadoluhisarı-Beykoz/İSTANBUL 34820 

M.Ü.Teknoloji Fak.Dek: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL 

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL 

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri Eğit. 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi alanında yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Farmakoloji 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Klinik Eczacılık Bilim alanında doktora yapmış 

olmak.  

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Mütercim 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Çeviribilimi (İngilizce) alanında doktora yapmış 

olmak. 

İstatistik 
Yardımcı 

Doçent 
1 Yaşam analizi alanında doktora yapmış olmak. 
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İKTİSAT FAKÜLTESİ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Çalışma 

Ekonomisi 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış 

olmak. İş etiği ve sosyal sorumluluk alanlarında 

çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BÖLÜM-

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

End. Müh.-

Endüstri 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almış olmak ve İmalatta 

Değişim Yönetimi için ölçülebilir modelleme 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Siyaset Bilimi 

(Türkçe) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Avrupa’da siyasi entegrasyon ve/veya 

Uluslararası göçün siyasete etkileri üzerine 

yayınlanmış bilimsel çalışmaları olmak. 

Karşılaştırmalı 

Siyaset (Türkçe) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Avrasya Siyaseti, Türkiye-Rusya siyasi 

ilişkileri alanlarında yayımlanmış bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Uluslararası 

İlişkiler (İngilizce) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Uluslararası Örgütler, Türk dış politikası ve 

Orta Doğu konularında yayımlanmış bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Uluslararası 

İlişkiler (İngilizce) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Türkiye-Akdeniz/Orta Doğu ve Türkiye-

Transatlantik ilişkileri üzerine yayımlanmış 

bilimsel çalışmaları olmak. 

Hukuk Bilimleri 

(Türkçe) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Yerel Yönetimler veya Yerel Yönetim mevzuatı 

konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları 

olmak. 

Hukuk Bilimleri 

(Türkçe) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

İdari Sözleşmeler ve kamulaştırmalar konusunda 

yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak. 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Tekstil 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

HPLC için ters faz kolon dolgu maddesi sentezi 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Nöroloji 
Yardımcı 

Doçent 
1  

Türk ve Avrupa Nöroloji Yeterlilik Sınavlarını 

(European Board Examination in Neurology) 

geçmiş olmak. Klinik elektrofizyoloji ve 

otonom sinir sistemi ile ilgili SCI kapsamındaki 

dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak. 
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