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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) 

HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN
YAPIMI VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET

VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz

Piyasası Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler
kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya
uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Petrol Piyasası Ka-

nununa tabi faaliyetler kapsamına giren; BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gazın iletimi ve de-
polanmasına ait tesislerin (LNG ve FSRU terminalleri dâhil) tasarımı, inşası ve güvenli şekilde
işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik emniyet kuralları ile boru hatları güzergâhı boyunca
oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için
dikkate alınması gereken emniyet veya bu tesislere yaklaşım mesafelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
166 ncı ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Boru hattı yaklaşma mesafesi: Boru aksı ile istasyonlarda bulunan yer altı ve yer

üstü tankları, dağıtıcılar veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanlar ve üçüncü taraf yapı-
laşmalar arasındaki mesafesini,

c) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) BOTAŞ Entegre Yönetim Sistemi: BOTAŞ’ta uygulanan yönetim sistemlerinin tek

çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemi,
d) CNG: Sıkıştırılmış doğal gazı,
e) ÇED raporu: Çevresel etkideğerlendirmesi raporunu,
f) Çevre: Canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak et-

kileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,
g) Depolama: Doğal gaz ihtiyacı için günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak

ve doğal gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek
amacıyla doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG ve FSRU) veya gaz olarak depolanmasını
veya ham petrolün tanklarda depolanmasını,
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ğ) Depolama tesisi: Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel kişinin
mülkiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus
tesisi veya ham petrolün tanklarda depolanmasına dair tesisi,

h) Dış sınır: Bu Yönetmelikte bahsedilen bölge veya tesislerin etrafında bulunan çevre
duvarı, tel örgü veya benzeri engelle belirlenen sınırı, herhangi bir engelin bulunmadığı du-
rumlarda ise; kamulaştırma yapılmış yerlerde kamulaştırma sınırını, kamulaştırma yapılmamış
yerlerde kadastro parsel sınırını, kadastro yapılmamış yerlerde ise yapıların en dış noktalarının
birleştirilmesi ile elde edilecek sınırı,

ı) Doğal gaz: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar
ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış
veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş, sıvılaştırılmış petrol gazı - LPG hariç diğer hallerini,

i) El kitabı: Bir sistemin işleyişi ile ilgili ilke, esas ve faaliyetleri kavramsal çerçevede
tarif eden stratejik seviyedeki referans dokümanlarını,

j) Emniyet mesafesi: Yer altı veya yer üstü boru hatları tesisleri için BOTAŞ adına ka-
mulaştırılmış ve/veya irtifak hakkı olarak tescil edilmiş güzergâh sınırına, üçüncü şahısların
planlayıp yapmak istediği kalıcı tesislerin asgari uzaklık mesafesini,

k) Emniyet şeridi: Boru hattı güzergâhı boyunca tanımlanan emniyet mesafesini içeren
alanı,

l) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
m) FSRU (Yüzer Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi):

Sıvılaştırılmış doğal gazın depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesini sağlayan denizde
seyir edebilir, hareketli ve yüzer sistemleri,

n) FSRU Terminali: FSRU’da gazlaştırılıp basınçlandırılan gazın ölçüm işlemleri ya-
pılarak ulusal iletim şebekesi ile bağlantılı sistem oluşturacak şekilde inşa edilen tesisi,

o) Geçici irtifak: Sadece boru hattı ve tesislerinin inşaatı süresince sınırlı olarak kulla-
nılacak ve iş bitiminde eski haline getirilmek üzere malikinin tasarrufuna bırakılması gerekecek
olan ve malikinden geçici olarak kiralanan araziyi,

ö) Güzergâh (mecra) şeridi: Petrol ve doğal gaz taşımacılığında kullanılan çeşitli çap-
lardaki çelik malzemeden yapılan boruların, yer altı veya yer üstünden geçtiği ve BOTAŞ adına
kamulaştırılmış, ilgili kurumdan izin alınmış veya tescil edilmiş kesintisiz arazi koridorunu,

p) Ham petrol: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
r) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru

hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG ve FSRU) taşıma vasıtalarıyla gerçekleşti-
rilen doğal gaz naklini ve ham petrolün çelik boru hatları ile taşınmasını,

s) İletim hattı: BOTAŞ’ın mülkiyet ve işletimindeki doğal gaz ve petrol boru hattını,
ş) İrtifak hakkı: Kamulaştırılmasına karar verilen güzergâh alanından yararlanma veya

bu alanı kullanma yetkisini,
t) Kalite uygunluk belgesi (TSEK markası kullanma hakkı): Türk Standartları bulun-

mayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürün-
lerinin ilgili uluslararası standartları, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları
ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen kalite faktör
ve değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı
verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası kullanılacak ürünlerin ticari markası,
cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi,
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u) Kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli olan
özel kişilere ait taşınmaz malların ve kaynakların, kanunla gösterilen esas ve usullere göre yet-
kili organlarca verilen karar uyarınca ve parası ödenmek suretiyle mülkiyetinin alınması veya
mal üzerinde irtifak kurulması işlemini,

ü) Kamulaştırma şeridi: Boru hatları ile müştemilatlarının inşası ve işletilmeleri amacıyla
kamulaştırılan veya idari irtifaklar kurulan alanı,

v) Kamu yararı kararı: Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından veya tüzel kişilerin
kontrolleri altında; toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere, özel mülkiyette bulunan taşınmazlar
hakkında kamulaştırma kararlarının alınabilmesi amacıyla 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Ka-
mulaştırma Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen organlar tarafından alınıp, aynı kanunun
6 ncı maddesinde belirtilen organlarca onaylanan kararı,

y) Kritik nokta: Boru hatları güzergâhı üzerinde, boru hattı ve çevre emniyeti açısından
risk değeri yüksek olarak tespit edilen noktayı,

z) Lisans: Tüzel kişilere doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri
için Kanun uyarınca EPDK tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,

aa) LNG: Sıvılaştırılmış doğal gazı,
bb) LPG: Sıvılaştırılmış petrol gazını,
cc) Mahallin en büyük mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları

içinde kalanlar dâhil ilçelerde kaymakamı,
çç) Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına

verilmiş olan alanları,
dd) Mülkiyet hakkı: Kamulaştırılmasına karar verilen güzergâh alanı üzerinde kullan-

ma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisini,
ee) Özel güvenlik bölgeleri: 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler

ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri
haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla 400 metreye kadar geçen nok-
taların birleştirilmesiyle oluşan veya söz konusu Kanun çerçevesinde belirlenen ve Cumhur-
başkanınca tespit edilen alanları,

ff) Prosedür: Yürürlükte olan BOTAŞ prosedürleri ve BOTAŞ standart yönetim sistem-
leri prosedürlerini, 

gg) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç mey-
dana gelme ihtimalini, 

ğğ) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gereken çalışmaları,

hh) RMS-A: Ana iletim hattı boyunca kurulan, yüksek basıncın 12-19 bar arasına dü-
şürüldüğü basınç düşürme ve ölçüm istasyonunu,

ıı) RMS-B: RMS-A’dan gelen (12-19 bar arası basınçtaki) doğal gazın 1-4 bar arası ba-
sınca düşürüldüğü basınç düşürme ve ölçüm istasyonunu,

ii) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin
tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bu-
lunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve EPDK tarafından verilen izni,

jj) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri: Doğal gazın sıvı olarak taşınması ve de-
polanması amacıyla sıvılaştırılması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesi
için kullanılan sabit LNG Terminali ve FSRU Terminali tesislerini,
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kk) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından
onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak
ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla
ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi
işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

ll) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etki-
leyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

mm) Tesis: Doğal gazın sıvılaştırılması, gazlaştırılması, zenginleştirilmesi, arındırıl-
ması, iletilmesi, depolanması ve dağıtılması ile ilgili kullanılan tüm boru hatları, ekipman, te-
sisat, bina ve nakliye vasıtalarını ve ham petrol boru hatları ve buna bağlı ekipman, depolama
tankı, bina ve tesisatı,

nn) Tipik çizim: Boru hatları ve tesislerinin inşaatı ve güvenli işletimi için teknik stan-
dartlar ve prosedürler göz önüne alınarak BOTAŞ mühendislik birimleri tarafından hazırlanan
teknik çizimleri,

oo) Zone (bölge) 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından
oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerleri,

öö) Zone (bölge) 1: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından
oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan
yerleri,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Boru Hatları ile Tesislerinde Uygulanacak Mevzuat ve Yükümlülükler, Mecra ve 

Güvenlik Şeridi Özel Geçiş Kuralları, Özel Güvenlik Bölgesi Kapsamına 
Alınma, Güzergâh Seçimi ve Güvenli İşletim

Boru hatları ile tesislerinde uygulanacak mevzuat ve BOTAŞ’ın yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz gü-

venliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve po-
litikası yürütülmesi esastır. Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan
bir program geliştirilmesi zorunludur. Bu amaçla her bir boru hattı için, boru hatları ile ilgili
her bir işletme/şube müdürlüğü; kendi görev alanı içinde kalan faaliyetleri, bütçeleri ve zaman-
lamaları içeren söz konusu program çerçevesinde periyodik (aylık ve yıllık) olarak somut ve
etkin faaliyet planları geliştirir. Bu periyodik faaliyet planları, bir önceki yılda boru hattının
maruz kaldığı arıza sonuçlarıyla doğrudan ilgili olur ve tespit edilen bu arızaların bir daha tek-
rarlanmamasını veya asgariye indirilmesini hedef alır.

(2) Tüm boru hattı tesisleri için aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
a) EPDK tarafından yayımlanan boru hattı tesislerine ait yönetmeliklere, tebliğ ve kurul

kararlarına uyulur.
b) Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ta-

sarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve
tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; Avrupa Standartları (EN), Türk Stan-
dartları (TS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO),  Ulus-
lararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika
Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Gaz Birliği (AGA), Amerikan Petrol Ens-
titüsü (API),  Alman Standart Enstitüsü (DIN) ve Ulusal Yangından Korunma Birliği Kurumu
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(NFPA) standartlarından herhangi birine veya bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gö-
ren diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyetlerde bu Yönetmelik ekinde yer alan tablolara ve ilgili BOTAŞ tipik çizimlerine uyulur.
Bu Yönetmelik içerisinde geçen tüm yasa, yönetmelik, standart ve BOTAŞ tipik çizimlerinin
güncel halleri geçerli olacaktır.

c) Doğal gaz ve ham petrol taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm
bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yöntemlerinin belirlenmesinde 18/3/2018 tarihli
ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hü-
kümleri esas alınır. Anılan yönetmelikte geçen “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi” kurulması ama-
cıyla her türlü tedbir alınır. Tesislerde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kulla-
nılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sa-
hip olma şartı aranır.

ç) Boru hattı tesislerinin çalışma ömrü boyunca teknik emniyet ve çevre güvenliği sağ-
lanır. Mevcut enerji iletim hattı yakınlarına yeni boru hattı tesisinin planlanması halinde
BOTAŞ, topraklama hesaplamalarında Adım Gerilimi ve Dokunma Gerilim değerleri dahil
edilmiş şekilde projelendirme yaparak ortaya çıkacak tüm maliyetleri karşılar.

d) Tüm faaliyetler; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çev-
resinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Za-
rarların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan mevzuata ve
BOTAŞ prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu prosedürler, asgari olarak sağlık, gü-
venlik, çevre ve emniyet kalitesi, denetim ve gözden geçirme, tesis idaresi, standartlaştırma ve
eğitim konularında ortak ve/veya boru hattına özel politikalar içerir.

e) BOTAŞ tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin fenni usullere, endüstriyel
standartlara, genel kabul görmüş teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapımı ve işle-
tilmesi amacıyla ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesisleri teknik emniyet ve çevre uygulama
el kitapları hazırlanır.

f) 15/6/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; faaliyetlerinin üçüncü kişiler nez-
dinde oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için, BOTAŞ gerekli
mali sorumluluklara ilişkin sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca BOTAŞ,
petrol tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde bulunan petrolü, sahiplerince sigortalanmamış
ise tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Bunun yanında, LNG, FSRU ve doğal gaz
tesislerinde gerçekleştirilen hizmet ve varlıkların türüne göre olası risklere karşı da BOTAŞ
tarafından sigorta yaptırılır.

g) Doğal gaz boru hattı tesislerine ait yapım ve hizmet faaliyetleri, sertifika sahibi yük-
lenici, alt yüklenici veya taşeron gibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır. Bu hususların, ihalenin
teklif verme aşamasında bilindiği kabul edilir. BOTAŞ, bu faaliyetleri kendisi de gerçekleşti-
rebileceği gibi söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine
ilişkin test ve/veya kontrolleri bu işe uygun başka bir sertifika sahibine de yaptırabilir. Aynı
çalışma alanını paylaşan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları koordinasyon içe-
risinde yürütürler. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin iş-
letme, bakım ve onarım kayıtları yüklenici firma ve/veya BOTAŞ tarafından tutulur.
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ğ) BOTAŞ, kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz yönde
etkileyen bir durum oluştuğunda, kamunun can, mal ve çevre güvenliğini dikkate alarak başta
mahallin en büyük mülki idare amirini olmak üzere ilgili kamu kurumlarını ve bundan etki-
lenme ihtimali bulunan diğer kuruluşları haberdar eder. Ayrıca tehdidin niteliği ve niceliği ile
bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK’ya bildirir ve çevreye zarar vermemek
için gerekli diğer tedbirleri alır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek bir durum ol-
duğunda, hayati tehlike tespitinde; bu tehlike giderilinceye kadar tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alanda iş durdurulabilir ve çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girme-
mesi için gerekli tedbirler alınır.

h) Bu Yönetmeliğin uygulanması sonucu oluşturulan sayısallaştırılmış güzergâh hari-
taları, pig ve katodik koruma ölçüm sonuç ve değerlendirme raporları gibi kayıtların ilgili bi-
rimlerde muhafazasından, güncellenmesinden, doğal gaz ve ham petrol boru hattı tesislerine
ait Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının hazırlattırılması ve ham petrol ile ilgili dosyanın
EPDK’ya onaylattırılmasından, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kurumsal kalite, boru hatlarının
teknik emniyeti ve güvenli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı sorumludur.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların bu Yönetmelikte yer alan güzergâh
şeridi ve emniyet mesafesi kurallarına uymalarını sağlama, kurallara uyulmasının takibi ve
boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi ile ilgili alınacak diğer tedbirler konusunda,
ham petrol, doğal gaz, LNG, FSRU ve yeraltı depolama faaliyetleri ile ilgili taşra teşkilatında
görev yapan ilgili birim, ünite ve müdürlükler gerekli tedbirleri alarak/aldırarak, gerekmesi ha-
linde mahallin en büyük mülki amirine bildirimde bulunmak zorundadır. Eski hatlarda bu ko-
şulun sağlanamaması durumunda ilgili işletme müdürlüklerinin talebi üzerine BOTAŞ Genel
Müdürlüğünün kamulaştırma işlerinin yürütüldüğü daire başkanlığınca kamulaştırma planları
yenilenir.

i) BOTAŞ boru hattı tesislerinin mühendislik çalışmaları sırasında ilgili mevzuata uygun
olarak gerekli ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlanır. Boru hattı yapım aşamasında
ÇED raporu alınan güzergâhın çevresel izlemesi yapılır.

j) Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin yangına karşı korunmasında 27/11/2007
tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve BOTAŞ’a ait acil du-
rum prosedürlerine uygun tedbirler alınır. Tesislerin kapı, pencere ve zemin kaplamaları yanıcı
olmayan metal, seramik ve benzeri yanıcı olmayan malzemelerden imal edilir.

k) Eskiden yapılmış veya yeni yapılacak tüm ham petrol ve doğal gaz boru hatları, bun-
lara ait tesislerin yerleri ve boru hattı güzergâhlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağ-
lanır. Bu tesislere ait her türlü haritalar, harita bilgileri, konum bilgileri “Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) Veri Tabanına” aktarılarak muhafaza edilir.

l) Boru hatlarının tamamı SCADA (Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi)  ve te-
lekomünikasyon sistemleri ile donatılarak, bu sistemlerin boru hatlarının inşaatı ile birlikte eş
zamanlı olarak bitirilmesi sağlanır. Bu kapsamda boru hatlarının tümü için kaçak tespit prog-
ramları kullanılır.

m) Boru hattı işletime alındıktan sonra emniyet mesafeleri ihlal edilerek yapılan, izin
verilmeyen veya kabul edilen şartlara uymayan her türlü inşaat, ağaç, köklü bitki ve benzeri
kaçak yapılar ve nebatlar, BOTAŞ tarafından tayin ve tebliğ edilen süre içinde sahipleri tara-
fından yıkılır ve bulundukları yerden sökülür. Süresi içinde yıkım ve söküm yapılmaması ha-
linde BOTAŞ’ın istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince başkaca bir işlem ve karara
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gerek kalmadan yıkım ve söküm işlemi yaptırılır ve masrafları kaçak yapının/nebatın sahiple-
rinden alınır. BOTAŞ’ın bu istemine dair yazıda kanun, yönetmelik ve standart gibi hangi mev-
zuata dayanılarak işlem tesis edileceğini içeren bilgi ve belgeler bulunur.

n) BOTAŞ’ın tesis edeceği alt yapılarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından yayımlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı dikkate
alınır.

o) Kaynakların etkin kullanılmasını ve mükerrer kazı yapılmaması için yeni yapılacak
boru hatlarının SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılması sırasında elektronik
haberleşme altyapısının da geçirilebilmesi için gerekli kanal, göz ve benzeri boşlukların bıra-
kılması sağlanır.

Ham petrol boru hattı ve tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve
hat vanaları

MADDE 6 – (1) BOTAŞ ham petrol boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve
imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri aşağıda
belirtilmiştir. 

a) BOTAŞ adına kamulaştırılmış ya da irtifak hakkı alınmış olan güzergâh şeridi sınır-
ları içerisinde hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edilmez.

b) 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

c) Yeni inşa edilecek ham petrol boru hatları için ASME B31.4 ve BS EN 14161 stan-
dartlarında belirtilmiş olan dizayn kriterleri esas alınmakla birlikte, boru hatlarının yerleşim
alanlarına olan emniyet mesafelerinin belirlenmesinde aşağıda belirtilen kurallar uygulanır.

1)  Mücavir alanlar dışında nüfus yoğunluğu seyrek olan alanlarda, boru hattı aksından
itibaren bina yaklaşım mesafeleri belirlenmesinde, BS EN 14161 standardında kabul gören
formüllerden yararlanılarak gerekli emniyet mesafeleri hesaplanır.

2) Ham petrol boru hattına ait tesisler, pompa istasyonları, pig istasyonları, hat vanaları
ve benzeri tesislerin, kentsel yapılar, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı madde bu-
lunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler arasındaki
emniyet mesafeleri için Ek-1’de verilen tablodan yararlanılır. Bu tesisler ile üzerindeki idari
ve sosyal yapılara olması gereken mesafeler yedinci fıkraya göre hesaplanır. Ek-1’de yer alan
mesafeler risk değerlendirmesi yapılmak suretiyle 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeli-
ğinin 22 nci maddesi gereğince vali başkanlığında kurulan özel güvenlik bölgesi değerlendirme
komisyonunun uygun görmesi halinde azaltılabilir. 

3) Mücavir alanlar içinde veya şehir içi bölgelerden geçmenin zorunlu olduğu durum-
larda Ek-2’de yer alan tablo kullanılarak boru hattı çapına göre uygun emniyet mesafesi belir-
lenir. Ancak zorunlu durumlarda, gerekli risk değerlendirmesi yapılarak ve uygun risk azaltma
yöntemleri uygulanarak bu mesafe azaltılabilir. Ayrıca bina yaklaşım mesafelerinin belirlen-
mesinde şehir içi planlama ve inşa kurallarının belirlenmesinde bu Yönetmelikte ve bu Yönet-
meliğe uygun olarak hazırlanacak el kitaplarında yazan standart ve kurallar geçerli olacaktır.

4) Arazi yapısının durumuna göre güzergâhın sağına ve soluna Ek-2’de yer alan tablo-
daki güzergâh genişliklerine ilave olarak mülkiyet kamulaştırması, geçici veya daimi irtifak
hakkı tesis edilebilir.
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(2) Ham petrol boru hattı tesislerinde de, doğal gaz dağıtım hatlarının ve donanımlarının
tanınması ve yerlerinin belirlenmesi için kullanılan işaret levhalarının aynısı kullanılır. Bunların
ölçülendirilmesi ve yazılmasında, ilgili BOTAŞ tipik çizimleri dikkate alınır. Ayrıca, diğer de-
taylar için TS 10874 standardından yararlanılır. Ancak bazı bölgelerde ve durumlarda boru hat-
larının gizlenmesine karar verilebilir. Bu gibi durumlarda gizli işaretleme metotları uygulanır.
Boru hatları yerleşim yerlerinden veya riskli alanlardan geçerken daha sık aralıklarla ve/veya
iki taraflı işaretleme yapılabilir.

(3) Ham petrol boru hatlarının geçtiği güzergâhlardaki bina sayıları ve buna bağlı nüfus
yoğunluğu, coğrafi koşullar ve özel geçişler dikkate alınarak BS EN 14161 ve ASME Stan-
dartlarında belirtilmiş güzergâh sınıflandırması yapıldıktan sonra tasarım faktörleri tespit edilir
ve bu tasarım faktörü göz önüne alınarak kullanılacak boruların et kalınlıkları hesaplanır. Ay-
rıca, kullanılacak boruların et kalınlıklarının belirlenmesinde ASME/ANSI B 36.10 standar-
dından yararlanılır.

(4) 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma
Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğe göre yeni boru hattı güzergâhları içme ve
kullanma suyu havzası sınırları dışından geçirilir. 

(5) Ham petrol boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı
olması zorunludur. Ayrıca, deniz, göl, nehir, su havzası, milli park, orman sayılan alanlar, ko-
runan alanlar, baraj gibi çevre kirlenmesi ve ekolojik denge bakımından hassas alanların yakı-
nından veya üzerinden zorunlu hallerde hat geçmesi durumunda, geçişlerin giriş ve çıkış nok-
taları ile diğer uygun yerlere uzaktan kumandalı hat vanaları yerleştirilir. Ayrıca hat vanaları
arasındaki azami mesafenin belirlenmesinde, bölgenin ASME standartlarına göre sınıflandı-
rılması yapıldıktan sonra boru çapı, basıncı, risk edilecek petrol miktarı, bölgesel ve çevresel
riskler, ulaşım, elektrik enerji nakil hattı gibi faktörler dikkate alınarak BOTAŞ tarafından risk
değerlendirmesi yapıldıktan sonra hat vanası yerleşim mesafeleri azaltılabilir. Uzaktan kuman-
dalı hat vanalarının havaalanlarının yakınında bulunması halinde, hava seyrüsefer güvenliği
açısından havaalanı telekomünikasyon sistemlerine etki analizi yapılır.

(6) Ham petrol boru hatlarının ve tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı ve işletilmesinin
yapılabilmesi için gerekli güzergâh şeridinin belirlenmesinde Ek-2’deki tablo ve bu konudaki
ilgili BOTAŞ tipik çizimi dikkate alınır. Ham petrol boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma
ebatlarının belirlenmesinde ise Ek-4’te yer alan tablo ve ilgili BOTAŞ tipik çizimlerine uyulur.

(7) Ham petrol boru hatlarının geçtiği güzergâh boyunca imara sonradan açılan bölgeler
ile tarımsal arazi ve orman arazilerinde sonradan yapılaşmaya açılacak kısımlar için, boru hat-
tının güzergâhı imarı uygulayan belediyelerin imar planlarına işlettirilerek, boru hattı güzergâh
şeridinin cadde ortasındaki refüjlerde, park ve yeşil alanlarda bırakılması sağlanır. Sonradan
imara açılacak bu bölgelerde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak koşulu ile binalar ve
güneş enerji sistemi taşıyan yapılarda yaklaşım mesafeleri; “Boru çapına göre borunun sağ
veya sol tarafında belirlenmiş kalıcı güzergâh şeridi genişliği + imar mevzuatına göre bina çek-
me mesafesi + artan her kat için 0,5 metre” formülüne göre hesaplanır. Okul, hastane, ibadet-
hane ve benzeri toplu yaşam alanları için bu formüle göre bulunan uzunluğa 10 metre daha
ilave edilir. Formülde belirtilen çapa göre sol ve sağ kalıcı güzergâh genişliği, Ek-2’de yer alan
tablodan belirlenir. İmar mevzuatına göre bina çekme mesafesi ise ilgili belediyenin imar mev-
zuatı ve uygulama imar planı gereği bina çekme mesafesi olarak tanımlanan parsel sınırı ile
yapı arasındaki mesafedir. Bina çekme mesafesi belirlenirken, Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ğinde yer alan hükümler esas alınır. 
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(8) Ham petrol boru hatlarının geçtiği kamulaştırılmış veya irtifak hakkı alınmış gü-
zergâh şeridi dışında kalan kısımlara, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bu-
lunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, doğal gaz çevrim santrali, fab-
rika gibi tesisler ile akaryakıt ve LPG istasyonlarının yapılmak istenilmesi durumunda; bu tür
tesislerin boru hattına yaklaşma mesafesi belirlenirken Petrol Piyasasında Uyulacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır. Bu Yönetmeliğe göre; ham petrol iletim
hatlarının aksı ile bu tür tesislerde bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dağıtıcılar veya tehlikeli
maddenin bulunduğu ekipmanlar arasındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz. Bu tür tesislerin
idari ve sosyal binalarına ait yaklaşım mesafeleri hesaplanırken yedinci fıkrada belirtilen formül
ile Ek-2’de yer alan tablo ve ilgili BOTAŞ tipik çizimi dikkate alınır. Ancak BOTAŞ’a ait ham
petrol boru hatları 2565 sayılı Kanun kapsamında olduğundan, terör veya hırsızlık riski yüksek
olan bölgelerde bu tür tesislerin boru hattına olan yaklaşım mesafelerinin belirlenmesinde,
2565 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(9) Ham petrol boru hatları için boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları
Ek-4’te yer alan tablo ve ilgili BOTAŞ tipik çizimi dikkate alınarak belirlenir. Boru hattının
üzerindeki toprak kalınlığının belirlenmesinde Ek-4’te yer alan tablo ile BS EN 14161 stan-
dardında belirtilen minimum toprak örtüsü kalınlığı ölçüleri dikkate alınır. Özel geçişler (akar-
su, otoyol, demiryolu ve benzeri) olması durumunda ise BS EN 14161 standardında belirtilen
özel geçişler için minimum toprak örtüsü kalınlık ölçüleri dikkate alınır.

(10) Ham petrol boru hatları güzergâhı boyunca, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanunu kapsamında kurulması planlanan her türlü maden üretim ve işletim tesislerinin boru
hattına olan emniyet mesafesi 200 metreden aşağı olamaz. Bu tür tesislerin dinamit veya diğer
tür patlayıcılarla yapacakları patlatmalı çalışmalar için (m > k √q) formülü kullanılarak boru
hattına olan gerekli emniyet mesafesi belirlenir. Bu formülde k sabit bir değer olup 50 alınır.
Bu formüle göre 25 kg patlayıcı madde (dinamit, anfo ve benzeri) ile gerçekleştirilecek bir
patlamanın boru hattına olan asgari uzaklık mesafesi, m > 50√25 (q=kg) asgari 250 metre olur.
Özel durumlarda BOTAŞ bu emniyet mesafesini yeterli bulmayabilir. Bu durumda, gerekçe-
siyle birlikte mahallin en büyük mülki idare amiri bilgilendirilir. Ancak, altyapı yatırımları ne-
deniyle dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılabilecek patlatmalar, beton kazık çakma
veya benzeri vibrasyona neden olan faaliyetlerin boru hatlarına ve tesislerine etkisi, enine ve
boyuna gerilmeler ile rezonans titreşim ölçümlerini kapsayan risk değerlendirmesi yaptırılarak
hesaplanır. Bu konu ile ilgili diğer hesaplamalarda TS EN 1594 standardı geçerlidir. Ayrıca,
patlatma yapılacak delikler arası patlatma sürelerinin, boru hattı ve tesislerini etkilemeyecek
şekilde belirlenmesi zorunludur. Yapılan ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli görülen ted-
birlerin alınması ve ölçüm masrafları talep sahibince karşılanır.

(11) Yeni inşa edilen ham petrol boru hatlarının mevcut otoyol, demiryolu ve karayol-
larından geçirilmek istenildiği durumlarda Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından hazırlanan
API RP 1102 Çelik Boru Hatlarının Demiryolları ve Karayolları Geçişi standardından yarar-
lanılır. Ayrıca 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan maddeler de göz önüne alınır. Mevcut
boru hatlarının yakınından veya üzerinden otoyol, demiryolu veya karayolu geçirilmek iste-
nildiğinde BOTAŞ ve ilgili kurum arasında tarafların sorumluluklarını açıkça bildiren bir pro-
tokol yapılır. Söz konusu projeler (otoyol, demiryolu, karayolu ve benzeri) ile boru hatlarının
kesişmesi durumunda, boru hatlarının üzerine etki edebilecek dinamik ve statik yüklerin da-
ğılmasını sağlayarak boru hatlarının zarar görmesini önleyecek, BOTAŞ tarafından uygun gö-
rülen koruyucu yapılar, ilgili talep sahibine yaptırılır. Kesişme noktasında yapılacak tüm ça-
lışmalar BOTAŞ nezaretinde yapılır ve çalışmalar kapsamında yapılan harcamalar talep sahibi
tarafından karşılanır.
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(12) Ham petrol boru hatlarının geçtiği akarsularda, boru hattı aksının solundan ve sa-
ğından 400 metre mesafe içerisinde kum alınması, kum ocağı açılması veya akarsu tabanının
doğal yapısında değişikliğe sebep olabilecek faaliyetler yapılmasına müsaade edilmez. Ancak
bu tür faaliyetlerin boru hattının geçiş noktasında akarsu doğal yapısını bozarak boru hattı tek-
nik emniyetini olumsuz etkilediğinin anlaşılması durumunda, boru hattına olan mesafesine ba-
kılmaksızın bu tür faaliyetler en kısa sürede sonlandırılacak veya faaliyeti yürüten taraflar tüm
maliyetlerini de karşılayarak BOTAŞ’ın uygun görüşünü alarak gerekli tedbirleri alacaklardır.
Aksine davranışta bulunan ve boru hattının teknik emniyetini tehlikeye atan kişi ve kuruluşların
tespiti halinde, bu faaliyetler derhal BOTAŞ tarafından durdurulur ve maliyeti bu kişi ve ku-
ruluştan karşılanmak üzere gerekli tedbirler aldırılır.

(13) BOTAŞ ham petrol boru hatlarına ait kamulaştırma şeridi üzerine yeşil alan, yü-
rüyüş ve bisiklet yolu, park gibi bina niteliği taşımayan açık tesis projeleri BOTAŞ’tan uygun
görüş alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu tarz projeler gerçekleştirilmeden önce yapılacak
protokollerde BOTAŞ bakım ve onarım ekiplerinin işletme aşamasında her zaman hattın bakım,
onarım ve kontrolü için düzenleme sahasına girme yetkisi bulunduğu göz önünde bulundurulur.
Ayrıca boru hattı güzergâh şeridi üzerine açık tesis projeleri yapılırken çalışmalar BOTAŞ ne-
zaretinde yapılır.

(14) Ham petrol boru hatlarının Ek-2’de verilen güzergâh şeridi üzerinde boru hattına
zarar verecek şekilde her türlü ağaç ve köklü bitki dikilmemesi koşulu ile ekin ve benzeri ta-
rımsal faaliyet yapılmasına müsaade edilebilir. Ancak tarımsal alanlarda anız yakılmasına mü-
saade edilmez. Mevcut ağaçlandırılmış alandan boru hattı geçirilmesinin zorunlu olduğu du-
rumlarda ağaç gövdesi ile boru hattı kanal kenarı arasındaki mesafe en az 5 metre olmalıdır. 

(15) Ham petrol boru hattı güzergâh şeridi içinde, boru hattı aksından itibaren 30 metre
uzaklığa kadar, kamulaştırma şeridi dışında olması kaydıyla, elle kazı, sondaj, artezyen, su ku-
yusu açma gibi çalışmalar BOTAŞ’tan izin alınmaksızın yapılamaz. Ancak bu mesafe hafriyat,
dolgu ve benzeri toprak işleri, her türlü yapılaşma, imar planları jeolojik-jeoteknik, jeofizik
etüt sondajları ve alt yapı projeleri için 200 metre, jeotermal sondaj kuyuları için 100 metre
olarak uygulanır. Ayrıca, jeolojik- jeoteknik özellikler ve coğrafi şartlar dikkate alınarak
BOTAŞ daha uzak mesafeler için risk değerlendirme raporu talep edebilir. 

(16) Petrol boru hattı güzergâhının bu Yönetmelikte belirtilen emniyet mesafelerinin;
deniz, göl, nehir, su havzası, korunan alanlar, baraj, yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından
çevrili olması, topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmaması, fay hatları ve heyelan bölgele-
rinin yer seçimini zorlaştırması, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri ve sanayi
siteleri içerisinden geçtiği, hâlihazırdaki mevcut boru hatları, enerji bölgeleri ve teknik altyapı
tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile daraltılması talebine istinaden BOTAŞ
tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerine hazırlattırılacak risk değerlendirme raporuna göre
izin verilebilir. İzin verildiği takdirde bu rapora göre hazırlanacak projenin BOTAŞ gözetiminde
yapılması, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak tüm masrafları talep sahibinin ödemeyi
taahhüt etmesi ve buna göre alınacak tedbirlerin masraflarını karşılaması şarttır. Bu konuda
hak ve yükümlülüklerin belirtildiği protokol hazırlanabilir.

(17) BOTAŞ’a ait veya kontrolündeki Telekom-SCADA yer altı kabloları, boru hattı
ile beraber tesis edilmesi halinde, boru hattı için kazılan kanal içine ilgili BOTAŞ tipik çizi-
minde belirtildiği şekilde uygulanır.  Mevcut boru hattı yanına tesis edilmesi halinde ise boru
hattı aksının asgari 3 metre paraleline ve Ek-4’te belirtilen derinliğe tesis edilecektir.
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(18) Ham petrol boru hatlarına ait tesislerin (vana, pig, pompa istasyonları,
terminaller gibi) yakınında yapılacak diğer altyapı tesisleri ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı,
aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi
tesisler için uyulması gereken emniyet mesafeleri Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir. Bu
mesafeler BOTAŞ’ın öngördüğü önlemler, çevresel yoğunluk ve risk oluşturma olasılığı dikkate
alınarak üniversitelerin ilgili bölümlerince BOTAŞ tarafından belirlenen kriterler de dikkate
alınarak hazırlanacak risk değerlendirme raporuna istinaden azaltılabilir. Ancak her koşulda
tesis dışını çevreleyen tel fens ile diğer tesisler arası mesafe altyapı tesislerinden (su, kanali-
zasyon ve benzeri) 10 metreden, diğer tesislerde ise 20 metreden daha az olamaz. Bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan tesislerde bu emniyet mesafelerine uyul-
mamış ise; söz konusu tesislerin etrafı beton duvar, tel çit ve bunun gibi tehlikeyi ortadan kal-
dıracak şekilde çevrilerek gerekli emniyet tedbirleri alınır.

Doğal gaz boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat
vanaları

MADDE 7 – (1) BOTAŞ doğal gaz boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve
imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri aşağıda
yer almaktadır:

a) Kamulaştırılarak BOTAŞ adına sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan güzergâh şeridi
üzerinde yapılaşmaya izin verilmez.

b) Mücavir alanlar dışında yeni inşa edilecek boru hatlarının güzergâh çalışmaları ya-
pılırken, mücavir alanların dışındaki sahalarda yerleşim bölgelerine ve konutlara en yakın me-
safeler konusunda uluslararası kabul gören standartlardaki API, ANSI/ASME B31.8 ve BS EN
14161 kuralları esas alınır. Gerektiğinde BOTAŞ,  projelerde hangi standardın uygulanacağını
belirleme hakkına sahiptir. Ancak her durumda aşağıda belirtilen asgari mesafeler korunmalı-
dır;

1) Boru hattı aksından itibaren konut türü, idari bina, sosyal tesis ve benzeri yapılara
olması gerekli asgari emniyet mesafeleri dokuzuncu fıkraya göre belirlenir.

2) Doğal gaz boru hattı ile patlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal
eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler, içerisinde suni ve/veya
hayvansal gübre bulunan binalar, akaryakıt istasyonları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), LPG
ve LNG istasyonları, doğal gaz çevrim santralleri arasında asgari 50 metre yaklaşma mesafesi
sağlanmalıdır. Bu mesafe BOTAŞ’ın öngördüğü önlemler, çevresel yoğunluk ve risk yaratma
olasılığı dikkate alınarak azaltılabilir. Ancak her koşulda 20 metreden daha az mesafede yapı-
lamaz. Bu tesisler üzerindeki idari ve sosyal yapılara olması gereken mesafeler dokuzuncu fık-
raya göre hesaplanır. Dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılacak patlatmalar için on
birinci fıkra hükümleri geçerlidir.

3) Doğal gaz boru hattı tesisleri (basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, kompresör is-
tasyonları, pig istasyonları, hat vanaları ve benzeri) ile çevredeki yapılar arasında Ek-1’deki
tabloda verilen asgari yapı yaklaşma mesafeleri sağlanır. Ancak her koşulda tesis dışını çevre-
leyen tel fens ile diğer tesisler arası mesafe altyapı tesislerinden (su, kanalizasyon ve benzeri)
10 metreden, diğer tesislerde ise 20 metreden daha az olamaz. Ek-1’de yer alan emniyet me-
safeleri; risk değerlendirmesi yapılmak suretiyle azaltılabilir. Bu tesisler ile üzerindeki idari
ve sosyal yapılara olması gereken mesafeler dokuzuncu fıkraya göre hesaplanır. Ayrıca, özel
güvenlik bölgelerinde yapılacak faaliyetler için ise Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince izin alınır. Ek-1’de yer alan tablonun birinci sütu-
nunda belirtilen tesislere ait zone (bölge) 0 ve zone (bölge) 1 alanlar riskli alanlardır.
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c) Yeni inşa edilecek doğal gaz boru hatları ve tesislerinin mücavir alan sınırları içeri-
sinden, yapılaşma bölgelerinden ve/veya şehir içi bölgelerden geçirilmemesi esastır. Ancak,
söz konusu bölgelerden geçirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, şehir içi planlama ve inşa
kuralları geçerli olmakla birlikte;

1) Boru aksından itibaren konut türü, idari ve sosyal tesisler, okul, hastane, ibadethane
ve benzeri dış sınırına yaklaşma mesafesinin hesabında, bu maddenin dokuzuncu fıkrası hü-
kümleri dikkate alınır. 

2) Boru hattı tesisleriyle ilgili olarak; giriş veya çıkış basıncı en fazla 25 bar (25 bar
dâhil) olan tesislerde; tesisin Tehlikeli Alan Sınıflandırma Planlarında belirtilen tehlike bölgesi
(zone 0 ve zone 1) tesis alanı içinde olmak koşulu ile dış tel çit ile en yakın çevredeki bina
arası 10 metreden az olamaz. Giriş veya çıkış basıncı 25 bar ile 150 bar (150 bar dâhil) arasında
olan tesislerde; tesisin Tehlikeli Alan Sınıflandırma Planlarında belirtilen tehlike bölgesi (zone
0 ve zone 1) tesis alanı içinde olmak koşulu ile dış tel fens ile çevredeki en yakın bina arası 20
metreden az olamaz. 

(2) Boru hatlarının geçtiği güzergâhlarda bulunan mevcut şartlar, nüfus yoğunluğu veya
bina sayısı, geçişler gibi hususlar, ANSI/ASME B31.8 standardı dikkate alınarak, güzergâh sı-
nıflandırılması yapıldıktan sonra, tasarım faktörleri tespit edilerek boru et kalınlıkları hesapla-
nır. Hesaplanan et kalınlığına göre asgari emniyet mesafesi belirlenir. Ancak, asgari emniyet
mesafesinin bu Yönetmelikte belirlenen güzergâh şeridinden dar olması halinde, emniyet me-
safesi olarak güzergâh şeridi dikkate alınır.

(3) Şehir içi mevcut hatların konumu ve korunması BOTAŞ’a ait mevcut kamulaştırma
alanı ile sınırlıdır. Ancak, kamulaştırma yapılamayan yol, yeşil alan gibi arazilerde hat imar
planına ve kadastro paftasına işlenerek korunur.

(4) Sonradan imara açılan bölgelerde BOTAŞ’a ait boru hatlarının güzergâhları, imarı
uygulayan belediyenin imar planlarına işlettirilerek cadde ortalarındaki refüjlerde, park ve yeşil
alanlarda bırakılması sağlanır ve bu tesisler belediye tarafından altyapı emniyet mesafeleri
mevzuatınca korunur.

(5) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan
atölye, depo, ardiye, imalathane ve fabrika gibi tesisler, içerisinde suni ve/veya hayvansal gübre
bulunan binalar, akaryakıt istasyonları, doğal gaz çevrim santralleri, LPG, CNG ve oto LNG
istasyonlarının, doğal gaz boru hattına yaklaşma mesafesi; boru aksı ile istasyonlarda bulunan
yer altı ve yer üstü tankları, dispenserler veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanlar ara-
sındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz. Bu mesafe BOTAŞ’ın öngördüğü önlemler, çevresel
yoğunluk ve risk yaratma olasılığı dikkate alınarak azaltılabilir. Ancak her koşulda 20 metreden
daha az mesafede yapılamaz. İstasyon üzerindeki diğer idari ve sosyal tesislere olması gereken
mesafe dokuzuncu fıkraya göre hesaplanır. Bu konuda ayrıca TS 12820 ve TS 11939 sayılı
akaryakıt istasyonları ile ilgili standartlar ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen BOTAŞ tesisle-
rinde 2565 sayılı Kanun ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır. Dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılacak patlatmalar için on birinci
fıkra hükümleri geçerlidir.

(6) Boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise Ek- 4’te yer alan tablo ve ilgili
BOTAŞ tipik çizimlerine uygun olarak belirlenir.

(7) Doğal gaz boru hatlarının ve tesislerinin inşaatının yapılabilmesi için güzergâha ge-
rekli geçici güzergah şeridi Ek-2’de yer alan tablo ve ilgili BOTAŞ tipik çizimi dikkate alınarak
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belirlenir. Arazi yapısının durumuna göre güzergâhın sağına ve soluna Ek-2’de yer alan tablo-
daki güzergâh genişliklerine ilave olarak mülkiyet kamulaştırma, geçici veya daimi irtifak
hakkı tesis edilebilir.

(8) İşletme aşamasında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarında sürekli olarak
kullanılmak üzere daimi irtifak hakkı veya mülkiyet hakkı alınan şeridin genişliği boru aksının
akış yönünde sağ ve sol tarafı eşit genişlikte tutulur. Sürekli olarak kullanılan güzergâh şeridinin
genişliği Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen “A” genişliğinin iki katıdır. Ek-2’de ve ilgili
BOTAŞ tipik çizimindeki verilere göre, güzergâh şeridinin azami mi yoksa asgari mi (azaltılmış)
genişlikte olacağına detay mühendislik aşamasında saha şartları dikkate alınarak karar verilir.

(9) Ana iletim doğal gaz boru hatları için tarımsal arazi ve orman arazilerinde ve son-
radan yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depo-
lamamak koşulu ile binalar ve güneş enerji sistemi taşıyan yapılarda, bina yaklaşım emniyet
mesafeleri; “Çapa göre sağ veya sol kalıcı güzergâh şerit genişliği + imar mevzuatına göre bina
çekme mesafesi + artan her kat için 0,5 metre” formülüne göre hesaplanır. Okul, hastane, iba-
dethane ve benzeri toplu yaşam alanları için bu formüle göre bulunan uzunluğa 10 metre daha
ilave edilir. Formülde belirtilen çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergâh genişliği Ek- 2’de yer
alan tablodaki gibi boru hattının çapına göre belirlenir. İmar mevzuatına göre bina çekme me-
safesi ise ilgili belediyenin imar mevzuatı ve uygulama imar planı gereği bina çekme mesafesi
olarak tanımlanan parsel sınırı ile yapı arasındaki mesafedir. Bina çekme mesafesi belirlenirken
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre hazırlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinde yer alan maddeler esas alınır. 

(10) Doğal gaz boru hatlarına ait tesislerin (vana, pig, kompresör, RMS-A ve RMS-B
istasyonları gibi) yakınında yapılacak diğer altyapı tesisleri ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, ya-
kıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika
gibi tesisler için uyulması gereken emniyet mesafeleri Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
Bu mesafeler BOTAŞ’ın öngördüğü önlemler, çevresel yoğunluk ve risk oluşturma olasılığı
dikkate alınarak üniversitelerin ilgili bölümlerince BOTAŞ tarafından belirlenen kriterler de
dikkate alınarak hazırlanacak risk değerlendirme raporuna istinaden azaltılabilir. Ancak her
koşulda tesis dışını çevreleyen tel fens ile diğer tesisler arası mesafe RMS-B İstasyonlarında
ve altyapı tesislerinde (su, kanalizasyon ve benzeri) 10 metreden, diğer tesislerde ise 20 met-
reden daha az olamaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan tesislerde
bu emniyet mesafelerine uyulmamış ise; söz konusu tesislerin etrafı çevrilerek beton duvar,
tel çit ve bunun gibi tehlikeyi ortadan kaldıracak şekilde gerekli emniyet tedbirleri alınır. 

(11) Doğal gaz boru hatları güzergâhı boyunca, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanunu kapsamında kurulması planlanan her türlü maden üretim ve işletim tesisleri ile boru
hattına olan emniyet mesafesi 200 metreden aşağı olamaz. Bu tür tesislerin dinamit veya diğer
tür patlayıcılarla yapacakları patlatmalı çalışmalar için (m > k √q) formülü kullanılarak boru
hattına olan gerekli emniyet mesafesi belirlenir. Bu formülde k sabit bir değer olup 50 alınır.
Bu formüle göre 25 kg patlayıcı madde (dinamit, anfo ve benzeri) ile gerçekleştirilecek bir
patlamanın boru hattına olan asgari uzaklık mesafesi, m > 50√25 (q=kg) asgari 250 metre olur.
Özel durumlarda BOTAŞ bu emniyet mesafesini yeterli bulmayabilir. Bu durumda, gerekçe-
siyle birlikte mahallin en büyük mülki idare amiri bilgilendirilir. Ancak, altyapı yatırımları ne-
deniyle dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılabilecek patlatmalar, beton kazık çakma
veya benzeri vibrasyona neden olan faaliyetlerin boru hatlarına ve tesislerine etkisi, enine ve
boyuna gerilmeler ile rezonans titreşim ölçümlerini kapsayan risk değerlendirmesi yaptırılarak
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hesaplanır. Bu konu ile ilgili diğer hesaplamalarda TS EN 1594 standardı geçerlidir. Ayrıca,
patlatma yapılacak delikler arası patlatma sürelerinin, boru hattı ve tesislerini etkilemeyecek
şekilde belirlenmesi zorunludur. Yapılan ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli görülen ted-
birlerin alınması ve ölçüm masrafları talep sahibince karşılanır.

(12) Doğal gaz boru hatlarının deniz altından geçen kısımlarında, DNV Standardında
(Offshore Standard - DNV-OS-F101) belirtildiği üzere mevcut veya yeni yapılacak boru hat-
tının 500 metre sağ ve 500 metre sol tarafına kadar;

a) Gemilerin demirlemesine, gemi trafiğine açık her türlü iskele ve benzeri tesis yapıl-
masına ve yük boşaltılmasına müsaade edilmemesi esastır. Bu hususta Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı görüşü de alındıktan sonra nihai değerlendirme yapılır.

b) Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her
türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınmasına, deniz ve göl tabanlarının
doğal yapısında değişiklik yapılmasına müsaade edilmemesi esastır. Ayrıca, yasaklanacak faa-
liyetler ve su ürünleri araştırmaları konusunda alınması gerekli tedbirler ile ilgili olarak Tarım
ve Orman Bakanlığına gerekli müracaatlar yapılır.

c) Doğal gaz boru hatlarının karaya çıktığı yerlerdeki yaklaşım mesafeleri ve güvenlik
kriterleriyle ilgili olarak yukarıda yer alan (a) bendi hükümleri dikkate alınır. Ayrıca, 2565
sayılı Kanun ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

ç) 3213 sayılı Maden Kanununa göre, 1 inci Grup (a) bendi madenlere (inşaat ve yol
yapımında kullanılan, tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl) ilişkin üretim faaliyetleri ile
bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesislere yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının
düzenlenmesi aşamasında BOTAŞ’ın uygun görüşü alınır.

d) Boru hattına 500 metreden daha yakın mesafe içerisinde yapılacak çalışmalarda (ter-
saneler, iskeleler, altyapı geçişleri ve benzeri)  DNV Standardına (Offshore Standard - DNV-
OS-F101) göre risk değerlendirmesi yapılarak mesafeler belirlenir.

(13) Boru hattının geçtiği akarsularda, boru hattına 400 metre mesafe içinde kum alın-
ması, kum ocağı açılması ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik yapılmasına mü-
saade edilmez. Ancak bu tür faaliyetlerin boru hattının geçiş noktasında akarsu doğal yapısını
bozarak boru hattı teknik emniyetini olumsuz etkilediğinin anlaşılması durumunda, boru hattına
olan mesafesine bakılmaksızın bu tür faaliyetler en kısa sürede sonlandırılacak veya faaliyeti
yürüten taraflar tüm maliyetlerini de karşılayarak BOTAŞ’ın uygun görüşünü alarak gerekli
tedbirleri alacaklardır. Aksine davranışta bulunan ve boru hattının teknik emniyetini tehlikeye
atan kişi ve kuruluşların tespiti halinde, bu faaliyetler derhal BOTAŞ tarafından durdurulur.
Maliyeti bu kişi ve kuruluştan karşılanmak üzere BOTAŞ tarafından gerekli tedbirler aldırılır. 

(14) Kamulaştırma şeridi üzerinde yeşil alan, bina niteliği taşımayan açık tesis projeleri
BOTAŞ tarafından uygun bulunmasından sonra gerçekleştirilebilir. Bu konuda yapılacak pro-
tokollerde BOTAŞ ekiplerinin işletme aşamasında ilgili yetkili idareye bilgi vermek suretiyle
her zaman boru hattının bakımı, onarımı ve kontrolü için düzenleme sahalarına gireceği göz
önünde bulundurulur.

(15) Doğal gaz boru hatlarının Ek-2’deki tabloda yer alan güzergâh şeridi üzerinde boru
hattına zarar verecek şekilde her türlü ağaç ve köklü bitki dikilmemesi koşulu ile ekin ve benzeri
tarımsal faaliyet yapılmasına müsaade edilebilir. Ancak tarımsal alanlarda anız yakılmasına
müsaade edilmez. Mevcut ağaçlandırılmış alandan boru hattının geçirilmesinin zorunlu olduğu
durumlarda ise ağaç gövdesi ile boru hattı kanal kenarı arasındaki mesafe en az 5 metre olma-
lıdır. 
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(16) Doğal gaz boru hatlarının ve donanımlarının tanımlanması ve güzergâhlarının yak-
laşık olarak belirlenmesi için işaret levhaları kullanılır. Ancak güzergâh üzerinde işaret levha-
larının bulunmaması, üçüncü taraflara emniyet kurallarını ihlal etme hakkını vermez. Boru
hattı ve tesislerine 200 metre mesafe içerisinde yapılacak her türlü hafriyat, dolgu, sondaj ve
benzeri toprak işleri, her türlü yapılaşma, imar planları ve alt yapı projeleri için BOTAŞ’tan
izin alınır. Bunların ölçülendirilmesi ile yazılmasında ilgili BOTAŞ tipik çizimlerinde belirtilen
hususlar dikkate alınır. Ayrıca, diğer detaylar için TS 10874 standardından yararlanılır. Ancak,
bazı boru hatlarının gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli işaretleme metotları uy-
gulanır.

(17) Doğal gaz boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı
olması ve ilgili BOTAŞ tipik çizimlerinde gösterildiği gibi yapılması gerekir.

(18) Doğal gaz boru hatları güzergâh şeridi içinde, boru hattı aksından itibaren 30 metre
uzaklığa kadar, kamulaştırma şeridi dışında olması kaydıyla, elle kazı, sondaj, artezyen, su ku-
yusu açma gibi çalışmalar BOTAŞ’tan izin alınmaksızın yapılamaz. Ancak bu mesafe hafriyat,
dolgu ve benzeri toprak işleri, her türlü yapılaşma, imar planları, jeolojik-jeoteknik, jeofizik
etüt sondajları ve alt yapı projeleri için 200 metre, jeotermal sondaj kuyuları için 100 metre
olarak uygulanır. Ayrıca, jeolojik-jeoteknik özellikler ve coğrafi şartlar dikkate alınarak BOTAŞ
daha uzak mesafeler için risk değerlendirme raporu talep edebilir.

(19) Doğal gaz boru hattı güzergâhının bu Yönetmelikte belirtilen emniyet mesafeleri-
nin, deniz, göl, nehir, su havzası, korunan alanlar, baraj, yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar ta-
rafından çevrili olması, topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmaması, fay hatları ve heyelan
bölgelerinin yer seçimini zorlaştırması, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri
ve sanayi siteleri, yerleşim yerleri içerisinden geçtiği, hâlihazırdaki mevcut boru hatları, enerji
bölgeleri ve teknik altyapı tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile daraltılması
talebine istinaden, üniversitelerin ilgili bölümlerince BOTAŞ tarafından belirlenen kriterler de
dikkate alınarak hazırlanacak ve masrafları talep sahipleri tarafından karşılanacak risk değer-
lendirme raporuna göre izin verilebilir. İzin verildiği takdirde bu rapora göre hazırlanacak pro-
jenin BOTAŞ gözetiminde yapılması, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak tüm masrafları
talep sahibinin ödemeyi taahhüt etmesi ve buna göre alınacak tedbirlerin masraflarını karşıla-
ması şarttır. Bu konuda hak ve yükümlülüklerin belirtildiği protokol hazırlanabilir.

(20) BOTAŞ’a ait veya kontrolündeki Telekom-SCADA yer altı kablolarının, boru hattı
ile beraber tesis edilmesi halinde, boru hattı için kazılan kanal içine ilgili BOTAŞ tipik çizi-
minde belirtildiği şekilde uygulanır. Mevcut boru hattı yanına tesis edilmesi halinde ise boru
hattı aksının asgari 3 metre paraleline ve Ek-4’te yer alan tablodaki derinliğe göre belirlenir.

(21) 400 metre mesafe içerisinde yer alan her türlü maden üretim ve işletim tesislerinde
yapılacak olan çalışmaların vibrasyon ve toprak hareketine karşı, BOTAŞ tarafından gerekli
görülmesi halinde, BOTAŞ tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınarak talep sahibi tara-
fından risk değerlendirmesi yaptırılarak buna göre doğal gaz boru hatlarına ve tesislerine olan
yaklaşma mesafesi belirlenir. Ancak, jeolojik-jeoteknik özellikler ve coğrafi şartlar dikkate alı-
narak BOTAŞ daha uzak mesafeler için risk değerlendirme raporu talep edebilir. Patlatma ya-
pılacaksa, risk değerlendirilmesi hesaplamalarında bu maddenin on birinci fıkrası göz önünde
bulundurulur.

Ham petrol ve doğal gaz boru hatları için özel geçiş kuralları
MADDE 8 – (1) Ham petrol ve doğal gaz boru hatları ile otoyol, devlet ve il yolları,

demiryolu, nehir ve benzeri geçişlerin korunmasına yönelik ANSI/ASME B31.4 & ANSI/ASME
B31.8 hükümlerine göre alınması gereken önlemler aşağıda ifade edilmiştir:
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a) Boru hatları kamulaştırma şeridi üzerinde yaya yolu, otoyol, demiryolu, devlet ve il
yolları geçitleri ve boru ekseni üzerinde yol, su, elektrik gibi teknik altyapı projeleri için her
durumda BOTAŞ’ tan izin alınması şarttır. İzin yazısında alınacak tedbirler ve gerektiğinde bu
tedbir kapsamında BOTAŞ tarafından uygun görülecek proje yer alır. Sayılan tedbirler alın-
dıktan sonra BOTAŞ’ın ilgili prosedür ve yazılı talimatları çerçevesinde bu faaliyetlere izin
verilir. Ayrıca, işin tüm maliyeti talep sahibi tarafından karşılanır.

b) İzin başvurularına geçiş projeleri eklenir.
c) Bu projelerin BOTAŞ tarafından uygulanan tipik çizimlere uygun olması gerekir.
ç) Söz konusu tipik çizimler ANSI/ASME B31.4 ve B31.8 standartlarında yer alan Özel

Geçişler, Su Geçişleri, Yer üstü, Köprü Bağlantıları, Demiryolu ve Otoyol, Devlet ve İl yolları
Geçişleri ve Mevcut Boru Hatları Üzerinden Otoyol, Devlet ve İl yolları ve Demiryolu Geçişi
paragraflarından yararlanılarak hazırlanır.

d) Ayrıca, ANSI/ASME B31.8 standardına göre Demiryolları, Otoyol, Devlet ve İl yol-
ları, Diğer Yollar veya Caddeler Altından Boru Hattı Geçişlerinde Kullanılacak Keson Boruların
Özellikleri ve Tasarım Faktörleri paragrafları ile Çelik Boruların Döşenmesinde Kullanılan Ta-
sarım Faktörleri tablosu dikkate alınır. 

(2) Özel Geçişler: Yeni inşa edilecek boru hatları için; su, nehir, dere, sulama amaçlı
kanal, demiryolu, otoyol, enerji iletim hattı ve yer altı kablo geçişleri özel mühendislik çalış-
ması gerektiren çizimler olup, bunlar temel mühendislikte farklılıklar içermektedir. BOTAŞ
bu geçişler için gerekli olan izinleri almak zorundadır. Mevcut tesislere en az zarar veren ve
kamu güvenliğini dikkate alan, sağlıklı bir mühendislik ve iyi bir boru hattı uygulaması tasarım
aşamasında dikkate alınır. Trafiğe veya geçişe yakın tesis sahiplerinin faaliyetlerine asgari etki
yaratan bir inşaat tekniğinin organize edilmesi gerekir. Yer altında bulunan boru hatlarının
inşası sırasında, güzergâh üzerindeki gömülü diğer hizmet hatları ve güzergâh boyunca öngö-
rülen geçiş noktasındaki diğer yer altı tesislerinin yerlerinin tespiti için gerekli çaba sarf edilir.
Yukarıda bahsedilen tesis sahiplerinin operasyonel hazırlıklar yapabilmesi ve geçiş inşaatının
yapılacağı yere temsilcisini gönderebilmesi için, bu çalışmalardan olumsuz etkilenen tesis sa-
hiplerine BOTAŞ tarafından önceden haber verilir. Mevcut ham petrol boru hatları yakınına
baraj ve hidroelektrik santrali gibi projeler yapılmak istenmesi durumunda, masrafları talep
eden kurum veya kuruluşlarca karşılanmak kaydı ile risk değerlendirmesi yaptırılır ve ilave
risklerin azaltılması için uygun görülen önlemler BOTAŞ tarafından talep sahibine aldırılır.

(3) Demiryolu, otoyol, devlet ve il yolları geçişlerine ilişkin olarak boru hattının bu-
lunduğu konumdan dolayı boruya gelecek zararın önlenmesi ve genel kamu güvenliğinin sağ-
lanması amacıyla aşağıdaki geçiş prosedürlerini kapsar:

a) Boru hattının; karayolu, demiryolu, sulama kanalı ve benzeri geçişlerin keson boru-
suz yapılması esastır. 

b) Keson borusu ile geçişin gerektiği durumlarda ise; 
1) Öncelikli olarak; paslanmaya (korozyona) uğramayacak ve gerekli mukavemeti sağ-

layacak özelliklere sahip çelik olmayan (CTP, PVC, Koruge ve benzeri) keson borular kulla-
nılır.  

2) Geçişin çelik kesonla yapılması durumunda ise paslanmaya (korozyona) karşı önlem
olarak; dış kaplamalı iletim boru hattı keson boruya giriş ve çıkış noktalarında birbiri ile temas
etmesini önleyecek şekilde karşılıklı desteklenir. Ayrıca giriş ve çıkış noktalarında iletim hattı
borusu ile keson boru elektrik iletkenliği olmayan malzeme ile tamamen izole edilerek kapatılır.
Geçiş yapılacak yerlerde, boru hattı ve keson boruları API RP 1102 standardına uygun olacak
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şekilde tesis edilir. Bu durumda; demiryolu veya otoyol, devlet ve il yolları altına döşenmiş
iletim hattı borusuna dışarıdan gelen baskı ağırlıklarından ve iç basınçtan kaynaklanarak oluşan
gerilim, boru malzemesinin esneme katsayısının % 90’ını geçemez. 

3) Kesonla yapılan geçişlerde (çelik keson veya çelik olmayan keson) keson ile boru
arasında kalan boşluk; BS EN ISO 16640 ve API standartlarında belirtilen kapsamda doldurulur
ve keson kapakları çıkartılır. Boru Hatlarının kesonlu geçişlerine dair diğer hususlar; yürürlükte
olan BOTAŞ Genel Müdürlüğü Keson ve Kesonlu Geçişler Şartnamesi uygulanır. Mevcut ke-
son yapılarda, boru ile keson arasında kalan boşluğun doldurulması hususunda ise BOTAŞ’ın
ilgili birimi tarafından değerlendirme yapılarak karar verilir.

c) Bu kapsamda değiştirilen boru hattı bölümlerinin test edilmesi ve yapım inşaatının
denetlenmesi ANSI/ASME B31.4 ve/veya ANSI/ASME B31.8’de öngörülen şartlara uygun
olarak yapılır. 

ç) Geçiş bölgesindeki değiştirilen boru hatları üzerinde yapılacak bütün kaynakların
radyografik kalite kontrolü yapılır veya diğer kabul gören tahribatsız test yöntemleri ile kaynak
ve inşaat yapımı denetlenir.

d) Boru hatlarının tasarım ve mühendislik gibi teknik planlama çalışmaları sırasında
boru hatlarının demiryoluna paralel gitmesi veya demiryolu altından geçmesi durumunda Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün ileride yapacağı ikinci ve
üçüncü hat inşası ile trafik güvenliği dikkate alınır. Demiryolu altından boru hattı geçirilmesi
durumunda, normal ve hızlı tren güzergâhları ayrı ayrı düşünülerek gerekli hesaplamalar yapılır.
Boru üst kotu ile demiryolu ray üst kotu arasındaki mesafe normal hatlar için en az 2,5 metre
ve hızlı tren hatları için en az 4 metre olacaktır. Her iki hat tipi için mutlaka yatay sondaj yön-
temi uygulanarak demiryolu altından geçiş yapılır. Boru hattının devlet demir yolları kamu-
laştırma sınırına paralel olarak geçirilmesi zorunlu olduğu hallerde de BOTAŞ tarafından ha-
zırlanacak olan projeler için TCDD Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

e) Boru hatlarının teknik planlama çalışmaları sırasında, boru hattının otoyol, devlet ve
il yollarına paralel gitmesi veya altından geçmesi gibi durumlarda hazırlanacak projeler için
Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

f) Boru hatlarının teknik planlama çalışmaları sırasında boru hattının mülkiyeti Milli
Savunma Bakanlığına (MSB), işletmesi MSB ANT Başkanlığına ait olan akaryakıt boru hat-
larına paralel gitmesi veya kesişmesi durumunda hazırlanacak projeler için Milli Savunma Ba-
kanlığından uygun görüş alınır. 

(4) Göl, ırmak, çay, dere, sulama amaçlı kanal ve benzeri güzergâh geçişlerinde; zemi-
nin yapısı, su kıyı kesitleri, suyun debisi, derinliği ve mevsimsel değişikliklerden doğan özel
problemler boru hattının tasarımı sırasında dikkate alınır. Ayrıca, sorumlu düzenleyici kurumlar
veya ilgili kamu kuruluşlarının öngördüğü sınırlamalar yanında aşağıdaki hususlar da göz önü-
ne alınır:

a) Hem tasarım hem inşaat aşamasında işletmenin sürekliliği ve kamunun genel gü-
venliği belirleyici faktördür. Gerekli durumlarda detaylı plan ve projelerin yanında inşaatla
ilgili tüm teknik tanımlar veya teknik şartnameler hazırlanır.

b) Su altı geçişlerinin inşaatında boru et kalınlığının yüksek tutulması, boru hattının
gömülme derinliği ve korozyona karşı; boru hattına dış akım kaynaklı sistem veya galvanik
anotlarla katodik koruma uygulanması, dış kaplama, borunun dışındaki beton kaplama veya
borunun yüzmesini engelleyici ağırlıkların kullanılması önemlidir. İnşaat aşamasında oluşabi-
lecek borunun bükülmesine ve çökmesine neden olabilecek gerilimlerin oluşmasına karşı ön-
lemler alınır.
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c) Boru hatlarının nehir, dere ve sulama amaçlı kanal geçişlerinde; ilgili BOTAŞ tipik
çizimlerine uygun olarak mukavemetli beton zarf içerisine alınarak, et kalınlığı arttırılmış özel
borular kullanılarak veya uluslararası standart veya uygulamalar doğrultusunda BOTAŞ tara-
fından belirlenecek/onaylanacak ilave inşaat tedbirleri alınarak geçilir.

ç) Gerek yapı güvenliği gerekse çevre, can ve mal güvenliği açısından boru hatlarının
konsol ve köprü üzerlerinden geçişlerine müsaade edilmez. Bu gibi durumlarda boru hatları
nehir, dere veya su kanallarının altından geçecek şekilde projelendirilir.

d) Sulama amaçlı düşük kapasiteli kanal geçişlerinde kanal sağlamlığının bozulmaması
amacı ile boru hattının geçtiği kanal kesimine ait ano boş iken, var ise diğer anolara ve contalara
zarar vermeyecek şekilde ilgili idareye haber vermek suretiyle yerinden kaldırılıp boru hattının
dolgusu yapılır. Daha sonra kanalın o kesiminin altı kaba beton (grobeton) ile doldurularak ka-
nal anosu yenilenir.

e) Büyük kapasiteli su kanallarının geçişinde ise yatay sondaj tekniği kullanılması esastır.
(5) Yer üstü tesisleri, güzergâh üzerinde fiziki şartların zorunlu kıldığı uçurum, derin

nehir yatağı, bataklık gibi nedenlerden dolayı boru hatlarının yer üstünden asılı olarak geçmek
zorunda kaldığı tehlikeli ve olağan üstü geçişler için yapılır. Boru hattının geçişi için yapılan
bu tesisler kesinlikle insan, hayvan veya motorlu ve motorsuz taşıtların geçişleri için kullanı-
lamaz. Bu tesislerin tasarımı ve inşaatı, düzenleyici ve yetkili kurumların koyduğu kurallar ve
sınırlamalar çerçevesi içerisinde kalınarak sağlıklı bir mühendislik çalışması ile yapılır. Bunlara
sadık kalmayı sağlamak için, gerekli uygun denetimler yapılır ve gerek görüldüğü durumlarda
detaylı plan ve proje dokümanlarının yanı sıra inşaatla ilgili tüm gerekli teknik tanımlar, ilgili
BOTAŞ tipik çizimleri veya teknik şartnameler hazırlanır.

(6) BOTAŞ’a ait mevcut boru hatlarının başka bir boru hattı ile kesişmesi halinde ilgili
BOTAŞ tipik çizimde gösterildiği şekilde uygulanır. Ancak, BOTAŞ tarafından yeni yapılacak
boru hatlarının mevcut yabancı boru hatlarıyla kesişmesi durumunda ilgili kurumun geçiş kri-
terlerine uyulur.

(7) Trafoların ve katodik koruma tesisi ile etkileşim yaratabilecek elektrik tesisleri içe-
ren binaların ve Güneş Enerji Sistemlerinin içerisinde bulunan trafoların boru aksından itibaren
30-66 kV (66 kV dâhil) için 20 metreden ve 66-420 kV (420 kV dâhil) için 40 metreden daha
yakına yapılmaması esastır. Ancak, bu mesafeler TS EN 18086 standardında yer alan hükümlere
uygun olarak hazırlanacak bir risk değerlendirme sonucu alınacak tedbirlerle kamulaştırma sı-
nırına kadar azaltılabilir. 

(8) Enerji nakil hatları ile doğal gaz ve ham petrol boru hatları arasındaki asgari yakla-
şım mesafeleri zorunlu hallerde paralel geçişler için paralellik boyunca veya dik kesişme du-
rumunda, et kalınlığı en az 5 milimetre olmak kaydıyla, kesişme noktasının elektrik iletim hat-
tının sağında ve solunda, 10’ar metre genişliğinde boru hattının üzerini kaplayacak şekilde
PVC ve PE izole örtü serilmesi halinde ve diğer ek tedbirler alınarak yedinci fıkrada yer alan
20 metre mesafe 10 metreye, 40 metre mesafe ise 30 metreye indirilebilir. Bu konu ile ilgili
BOTAŞ tipik çizimi dikkate alınır.

(9) Enerji nakil hatları ile doğal gaz ve ham petrol boru hatları arasında, TS EN 18086
standardı doğrultusunda Alternatif Akım (AC) korozyon emniyet yaklaşımı değerlendirmesi
yapılır. 

a) AC korozyon riski; boru hattı üzerinden ölçülen AC ve Doğru Akım (DC) akım yo-
ğunluğu üzerinden değerlendirilir. Buna göre;

1) Boru hattı üzerindeki AC Voltaj seviyesi, 15 Volt’un altına indirilir.
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2) Boru hattının katodik koruma seviyesi; ISO 15589-1: 2015, Tablo 1’de yer alan po-
tansiyel seviyelerine getirilir. Boru Hattı üzerinden ölçülen anlık OFF potansiyel değer aralığı;
bakır sülfat elektroduna (CSE) göre -850 mV ile - 1200 mV arasında olacaktır. Boru hattı üze-
rindeki AC Akım yoğunluğu seviyesi 30 A/m2’den daha az olacaktır. Akım yoğunluğu miktarı;
1 cm2 korozyon kuponu üzerinden geçen akıma göre belirlenir.

3) Akım yoğunluğu seviyesinin, 30 A/m2’den daha fazla olması durumunda, boru hattı
üzerinden ölçülen AC akım yoğunluğu ile DC akım yoğunluğu arasındaki oranın 5’ten az ol-
ması sağlanır. AC korozyonun riskini minimuma indirebilmek için aradaki oranın 3’ten az ol-
ması tercih edilir. 

b) Saha şartlarında, ölçüm noktaları üzerinden korozyon kuponu tesis edilmemiş böl-
gelerde AC korozyon riskini, boru hattı üzerinden ölçülen AC ve DC potansiyel seviyeleri üze-
rinden değerlendirilmesi; boru hattı katodik koruma seviyesi ve AC korozyon risk durumuna
göre, boru hattı üzerinden ölçülmesi gereken AC potansiyel seviyesi TS EN 18086 standardında
yer alan Grafik E.2’ye göre belirlenir.

c) Boru hattının teknik ve çevre emniyetinin sağlanması için alınacak tedbirlere ait gi-
derlerin enerji nakil hattı sahibi kuruluşun ödeyeceğine dair protokol yapılır.

(10) Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri veya is-
tasyonları ile lisanslı depolama tesisleri (tank çiftlikleri, LNG, FSRU ve yer altı gaz depoları)
emniyet şeridi içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;

a) Katodik koruma tesisi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
b) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı, yüksek gerilim enerji nakil hatlarının

tesislerin yakınından geçişi,
c) Uzaktan kumandalı hat vanalarını etkileyebilecek röle, GSM istasyonu veya benzer

tesisler, 
BOTAŞ’tan uygun görüş alınmaksızın yapılamaz.
(11) Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere

(petrol ve doğal gaz boru hatlarına) olan en küçük düşey uzaklığı; 30/11/2000 tarihli ve 24246
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği içerisinde
yer alan Çizelge-8’e göre, hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi ne olursa olsun
(1-420 kV) 9 metreden az olamaz.  Mevcut durumda işletmede olan enerji iletim hattı ve/veya
trafo merkezinin yakınlarından boru hattı geçmesi halinde Elektrik Kuvvetli Akımlar Yönet-
meliği ve TS EN 18086 standardı birlikte değerlendirilerek yaklaşma mesafeleri belirlenir. Ay-
rıca, Rüzgâr Enerji Santrali (RES) panel direklerinin boru hattına olan minimum mesafesi
“RES Kule Boyu x 1,20” metre olmalıdır. Bu tesislerle doğal gaz ve ham petrol boru hatları
arasında, TS EN 18086 standardı doğrultusunda AC korozyon emniyet yaklaşımı değerlendir-
mesi yapılır.

(12) Mevcut enerji nakil hattı altından boru hattı geçmesi durumunda; boru hattının dö-
şenmesi, ilgili BOTAŞ tipik çiziminde gösterildiği gibi yapılır.

(13) API 505 standardına uygun olarak Grafik-104’e göre 7,5 metreye kadar olan me-
safe; gaz boru hatları tesislerinin güzergâh alanı içerisinde yer alan her türlü elektrik teçhizatı
patlayıcı ortamda kıvılcım çıkartmayan malzemeden olur.

(14) Boru hattı güzergâh şeridi içerisinde hiçbir şekilde enerji nakil hattı direği yer ala-
maz.

(15) Boru hattı ile havai ve yer altı enerji nakil hattının kesişmesi halinde, kesişim açısı
en az 60 derece olmak üzere 90 dereceye mümkün olduğunca yakın olur.

13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(16) Boru hattını kesen telekomünikasyon/data kabloları, enerji kabloları, metalik su
boruları gibi her türlü yer altı yapısı boru hattı güzergâhını mümkün olan en dik açıyla ve me-
talik olmayan bir boru içerisinden geçirilir. Bu geçişte yabancı yapı üzerinde ne tip bir hat ol-
duğunu gösteren bir uyarı bandı serilir ve güzergâhın giriş ve çıkış noktalarına işaret konulur.

(17) BOTAŞ tarafından tesis edilmiş boru hatlarına, aşındırıcı (korozif) şekilde tesir
eden boru hatları, topraklama tesisleri, demir yolları, yüksek gerilim enerji nakil hatları gibi
metalik yapıları tesis eden özel ve tüzel kişiler, bu aşındırıcı etkileri giderecek tedbirleri almakla
yükümlüdür.

(18) Yüksek gerilim enerji nakil hatları (154 - 380 kV) boru hattı vent noktalarına ya-
tayda 100 metreden daha yakın olmaması esastır. Ancak, risk değerlendirmesi yapılarak/yap-
tırılarak bu mesafeler BOTAŞ’ın uygun görmesi halinde azaltılabilir.

(19) Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının; Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları,
yabancı metalik yapılar, tellürik akımlar ve raylı sistemler ve benzeri kaynaklı etkileşim hususu
ile ilgili olarak, boru hattının söz konusu kaynaklara olan uzaklığının 1000 metrenin altında
olduğu her durumda; boru hattı üzerinde AC ve/veya DC etkileşim olup olmadığının değer-
lendirilmesi amacıyla boru hattı üzerine ölçü kutusu tesis edilir.  Ölçüm noktası üzerinden bir
AC etkileşim tespit edilmesi durumunda, ölçüm almak için konulan mevcut ölçü kutusu, SSPC
(Solid State Polarization Cell),  korozyon kuponu ve topraklama sistemi tesis edilerek Yüksek
Gerilim Alternatif Akım (HVAC), DC etkileşim tespit edilmesi durumunda ise Diyot bağlantılı
devre ve topraklama sistemi tesis edilerek Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) ile ilgili BO-
TAŞ tipik çiziminde verilen ölçü kutusu montajı yapılır.

(20) Boru hatları ve tesislerinin, tasarım ve işletme aşamalarında; yüksek gerilim hatları,
demiryolu hatları gibi dış etkenlerden etkilenme ihtimali sonucunda oluşabilecek tüm korozyon
risklerine karşı koruma tedbirleri alınır. Bu amaçla; boru hatları risklerinin takibinden ve em-
niyet tedbirlerinin alınmasından sorumlu birim ve/veya daire başkanlığı tarafından, TS EN
18086 standardının 5 inci kısmı (Assesment of the AC influence), can güvenliği ve teçhizat
güvenliği açısından yapılacak analiz değerlendirme ve ölçümler can güvenliği ile ilgili kriterler
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Toprak-
lamalar Yönetmeliği, TS EN 50522 ve TS EN 50341-1 standartlarının prosedürlerinde belirtilen
bütün önlemlerin alınması sağlanır. Ayrıca sayılan standartlarda hüküm bulunmayan hallerde
BOTAŞ şartname ve prosedürlerinde belirtilen bütün önlemlerin alınması sağlanır.  

(21) Yeni yapılacak tüm boru hatlarında, boru hattı üzerine gelecek şekilde, boru üst
kotundan itibaren 60 cm’lik mesafeye toprak altında kalacak şekilde eni en az 50 cm olan çü-
rümeye dayanıklı sarı renkli ikaz bandı yerleştirilmesi zorunludur. 

(22) BOTAŞ’a ait doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının paralel olarak aynı güzergâh
şeridi içerisinde döşenmesi halinde, hatların aksları arasındaki asgari mesafeler Alman Gaz ve
Su Teknik ve Bilimsel Derneği (DVGW) standardına göre hazırlanan ve Ek-5’te yer alan tab-
loda belirtilmiştir.

(23)  BOTAŞ’a ait yeni yapılacak doğal gaz ve ham petrol boru hattının; mevcut boru
hattı, kanal, kanalizasyon ve yol gibi tesislere paralel asgari uzaklığı (yol ve açık kanalların
şev bitiminden itibaren) Ek-6’da yer alan tabloda belirtildiği gibidir. Ancak, BOTAŞ’a ait veya
onun kontrolündeki SCADA yer altı kabloları için Ek-6’ya bakılmaz.

(24) Boru hatları üzerinde bulunan vana istasyonları, pompa veya kompresör istasyon-
ları ve ölçüm istasyonlarının etrafı tamamen tel çitle çevrilir ve üçüncü şahısların bu istasyon-
ların içine girmesi önlenir. 
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(25) Doğal gaz boru hatları güzergâhında tesis edilen hat vanaları arasındaki uzaklık
mesafelerinin BOTAŞ tarafından belirlenmesinde; bölgenin ASME standartlarına göre sınıf-
landırılması yapıldıktan sonra Ek-3’te belirtilen tablodan yararlanarak; boru çapı, basıncı, risk
edilecek gaz miktarı, bölgesel riskler, ulaşım, elektrik enerji nakil hattı gibi faktörler dikkate
alınarak risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra yer ve mesafe belirlenir.

(26) Bu Yönetmelikte belirtilen özel durumlar hariç, doğal gaz ve ham petrol boru hat-
larının başka bir boru hattı ya da altyapı tesisleri (kablo, PVC su boruları, kanalizasyon hattı
ve benzeri) ile kesişmesi durumunda kesişme açısı en az 60 derece olmak üzere mümkün ol-
duğunca 90 dereceye yakın olmalıdır. Kesişen veya paralel giden doğal gaz ve ham petrol boru
hatları ile teknik altyapı tesisleri arasındaki emniyet mesafelerinin 60 cm’den az olmaması
esastır. Ancak, zorunlu hallerde bu mesafeler Amerika Federal Düzenleme Kanunu (Code of
Federal Regulations-CFR) 49 - (Paragraf 192.325)’a göre 30 cm’ye (12 inç) kadar azaltılabi-
lir.

(27) Topraklama sistemlerinden kaynaklanabilecek tehlikeli gerilimlerden boru hattı
tesislerini korumak ve uygun mesafelerin tespiti ile çeşitli topraklayıcı tiplerine ilişkin hesap-
lamalar için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(28) Bu Yönetmelikte belirtilen özel durumlar hariç, iletim boru hatlarının başka altyapı
tesisleri ile kesişmesi halinde yeraltından geçen boru hatları üzerinde bulunan asgari toprak ta-
bakasının kalınlığı Ek-4’te belirtilen şekilde olur.

(29) BOTAŞ LNG Terminali NFPA 59 A standardının ön görülerine göre projelendiril-
miş ve kurulmuştur. Halkın yerleşim yerinin, kara ve demir yollarının terminal sınırına yaklaşım
mesafesi radyasyon ısı akısında 5 KW/m2 ve gaz yayımında doğal gazın alt patlama limiti olan
LEL (Low Explosive Limit:%5)’den az olması durumuna göre belirlenmiştir. Bu mesafe tehlike
kaynağından (LNG Kaçak Toplama Havuzu) BOTAŞ LNG Terminalinden asgari 230 metre
uzağında olmak zorundadır.

(30) Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının bakım onarım ve işletme faaliyetleri için
gerekli olan ve Ek-2’de azaltılmış güzergâh genişliği adı altında belirtilen güzergâh içerisinden
veya kamulaştırma şeridi içerisinden (BOTAŞ’a ait altyapı tesisleri hariç) enerji nakil hattı,
haberleşme kablo hattı, su hattı, doğal gaz hattı, petrol hattı, kanal, kanalizasyon veya yol gibi
altyapı tesislerinin paralel olarak döşenmesine izin verilmez. Ancak zorunlu hallerde bu mesa-
feler; BOTAŞ’ın uygun görüşü ve alınacak tedbirler ile Ek-6’da belirtilen mesafelerden az ol-
mamak üzere azaltılabilir.

(31) Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslar; kamunun can, mal ve çevre gü-
venliğini dikkate alarak, ham petrol ve doğal gaz boru hatları güzergâh şeridi ve tesislere ait
teknik emniyet mesafeleri içerisinde yapacağı faaliyetlerini, işe başlamadan beş iş günü önce-
sinde, BOTAŞ Genel Müdürlüğü veya bağlı bölge/işletme/şube müdürlüğüne yazılı olarak mü-
racaat etmeleri ve izin almaları zorunludur. Haber verilmeden yapılan çalışmalar sonucu mey-
dana gelen/gelebilecek can, mal kaybından ve çevre kirliliği ile boru hattı zararından, çalışmayı
yapan ve/veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslar sorumludur.

(32) Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslar, izin alınmasını müteakip saha ça-
lışmalarına başlamadan önce ilgili bölge/işletme/şube müdürlüklerinden çalışma sahasını gü-
venli bir şekilde teslim almak ve çalışma sonucunda güvenli bir şekilde teslim etmek zorunda-
dır. Çalışma sahasında işi yapan ve/veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıs-
lar; uygun çalışma şartlarının sağlanmasından sorumludur. Çalışma ile ilgili tüm iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alacak ve çalışma süresince önlemlerin sürekliliğini sağlayacaktır. 
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(33) Çalışma sahasında işi yapan ve/veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile üçün-
cü şahıslar; çalışma yaptığı sahalarda çalışma ile ilgili bu Yönetmelikte adı geçen Çevre Mev-
zuatı kapsamında yapılması gereken iş ve işlemleri BOTAŞ nezaretinde yerine getirecek ve
sürekliliğini sağlayacaktır. İhmal, tedbirsizlik veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak hukuki
ve cezai tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

Yerleşim bölgelerinden geçen boru hatlarının planlanma ve yerleştirme kuralları

MADDE 9 – (1) Şehir içi yollarda ve meskûn yerlerde yer altına döşenecek BOTAŞ’a
ait boru hatlarının planlanması ve yerleştirilmesinde güvenlik açısından aşağıdaki kurallara
uyulur:

a) Yer altına döşenecek boru hatları, mevcut teknik altyapı veya planlanmakta olan
diğer tesisler de göz önünde bulundurularak, birbiriyle uyum sağlayacak şekilde planlanır ve
inşa edilir.

b) Mevcut kurallara ve anlaşmalara aykırı olmamak şartı ile mevcut tesisler korunur.
Mevcut tesisin kendisine veya işletme kabiliyetine herhangi bir zarar gelmesi ihtimali karşı-
sında, tesis sahibine haber verilir ve gerektiğinde o idarenin izni alındıktan sonra yeni boru
hattının planlanması ve inşa edilmesi yoluna gidilir.

c) Boru hatları zorunluluk olmadıkça kamu arazisinden geçirilir.
ç) Boru hatları, birbiri üzerine döşenmez. Daha yükseğe yerleştirilmesi gereken borular,

toprağın tabii yığılmasından kaynaklanan şevlerin içinden değil, şevde zamanla meydana ge-
lebilecek kaymaların doğuracağı zararlardan korunması maksadı ile daha güvenli güzergâh-
lardan geçirilir.

d) Yolun kenarlarında, ağaçlandırma dışında yeşil alan veya erozyon önleme kuşağı
mevcut olduğunda, doğal gaz ve ham petrol boruları bu alanların altına yerleştirilir. Bu da
mümkün olmadığında doğal gaz ve ham petrol boruları yaya kaldırımına bitişik gidiş şeritleri
altına yerleştirilir.

e)  Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının, içme suyu ve pis su tesisatı borularından
daha yükseğe; ancak 30 kV’a kadar gerilim taşıyan kablolardan daha derine yerleştirilmesi
esastır.

f) Doğal gaz ve ham petrol boru hatları açık araziden götürülmelidir. Bu mümkün ol-
madığında, öncelikle gaz ve ham petrol boru hatları yan sokaklara veya yan şeritlere yerleşti-
rilir.

g) Toprak hareketine karşı, boru hattının emniyeti için tehlikeli olabilecek zemin hare-
keti ihtimali olan alanlarda, özel tedbirlerle boru hattının emniyeti ilgili BOTAŞ tipik çiziminde
gösterildiği gibi sağlanır. Sabitleme kitlelerinin (ankraj veya benzeri kayma önleyici mühen-
dislik yapısı destekli) tasarımı uygun bir şekilde yapılır. İçbükey ve dışbükey (içbükeye nazaran
daha kritik olduğundan) sabitleme kitleleri ayrı ayrı tasarlanır. Düşey sabitleme kitleleri (pa-
yanda ve/veya ankraj destek amaçlı mühendislik yapıları) dişli ve dişsiz olarak, kayma ve dev-
rilme emniyetlerinin hesaplanması, zemin taşıma ve derinden kayma potansiyeli hesaplanması
ile birlikte mutlaka tabii zemin kodu altına inecek şekilde tasarlanır. Gerekirse, düşey sabitleme
kitlesinin zemine ankrajı için donatı veya benzeri mühendislik elemanı kullanılır. Ayrıca, yatay
sabitleme kitleleri içinde gerekli tasarım hesapları yapılır.

ğ) İnsan, hayvan ve diğer faktörlerden gelmesi mümkün olabilecek tehlikelerden boru
hattını korumak için boruların yerleştirildiği araziden yerine göre yüksek, derin ve suni yapılarla
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tehdidin gelebileceği tarafa duvar, set, demir-çelik ve betondan mamul bariyer veya engel, sun-
durma, kanal gibi koruma tedbirleri alınır. Bununla birlikte, korunan yapılar bu emniyet me-
safesi içinde bulunduğunda ve teknik sebeplerden dolayı başka imkân bulunmadığında veya
başka bir taşıma hattının da yapımı ekonomik olmadığında, boruların bu emniyet aralığı içinden
geçirilmesine izin verilir. Özel durumlarda teknik altyapı tesislerinin korunması için yetkili
merciler tarafından yürürlüğe konulan emniyet tedbirlerine uyulur. Doğal gaz ve ham petrol
borularının yerleştirilmesinde uyulması gereken emniyet mesafelerinin (koruma bölgelerinin)
tespitinde aşağıdaki esaslara uyulur:

1) Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının döşenmesinde, korunması istenen yapılarla
boru ekseninin her iki tarafında ayrı ayrı en az 7 metrelik bir emniyet mesafesi bulunur.

2) Ancak, bununla birlikte söz konusu bu emniyet mesafeleri içinde korunması gereken
altyapı tesislerinin yerleştirilmeleri kaçınılmaz olduğunda, teknik ve ekonomik sebeplerden
dolayı başkaca bir çözüm de bulunamadığında, bu emniyet bölgeleri içine bu tür boruların yer-
leştirilmesine izin verilebilir.

3) Mecra (güzergâh) şeridi, genel olarak boru ekseninin her iki tarafında ayrı ayrı en az
4’er metre olur.

4) Özel durumlarda yapıların korunması için yetkili mercilerce yürürlüğe konulan em-
niyet tedbirlerine de uyulur.

5) Boru hattı üzerindeki toprak örtüsünün kalınlığı, EK-4’te yer alan tablo göz önüne
alınarak arazi şartlarına göre belirlenir.

6) Yol trafiği yüküyle yüklenmiş trafik alanları altındaki boruların üst örtüsü en az 1
metre kalınlığında olur.

7) Demiryolları, otoyol, devlet ve il yolları, nehir yatakları ve havaalanları altına yer-
leştirilen boru hatlarında uyulacak esaslar bu Yönetmelik dikkate alınarak önceden tespit edi-
lir.

h) Ağaçlandırılması öngörülen alanlara boru hatlarının yapılmasına ilişkin plan ve pro-
jelerin hazırlanmasında, fidan gövdesinin dış yüzeyinden boru kanal kenarına kadar ölçülmek
üzere aradaki mesafe en az 5 metre olmalıdır. Söz konusu alanda bu mesafenin daha da azal-
tılması mecburiyeti olduğunda, ara bölme duvarı gibi teknik tedbirlerle korunur.

ı) Meskûn alanlarda yapılacak boru hattı sistemlerinde topraklama tesislerden kaynak-
lanabilecek tehlikeli gerilimlerden korunmak ve uygun mesafelerin tespiti ile çeşitli topraklayıcı
tiplerine ilişkin hesaplamalar için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

i) Bu madde meskûn mahallerin dışındaki alanlar ile şehir içinden geçen devlet ve il
yolları altına ve/veya bunların çevresi altına yerleştirilen boru hatlarının planlanması ve yer-
leştirilmesi kurallarını kapsamaz.

j) Bu maddede yer almayan diğer hususlarda TS 1097 sayılı Şehir İçi Yollar - Altyapı
Tesislerinin Planlama ve Yerleştirme Kuralları standardı uygulanır.

k) Yol yükleriyle yüklenmiş trafik alanı altındaki borular için, ilgili idareden trafik ve
dolgu yükleri talep edilerek bu yükler göz önünde bulundurularak BOTAŞ tipik çizimlerine
göre geçiş tasarımı yapılır.

Boru hattı tesislerinin güzergâh seçimi
MADDE 10 – (1) BOTAŞ Entegre Yönetim Sistemi Prosedürlerine uygun olarak ya-

pılacak güzergâh belirleme ve kamulaştırma işlemleri 1/250.000, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli
haritalarda, varsa üst ölçek plan kararları da dikkate alınarak ilgili daire başkanlığının denetimi
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altında yapılır ve uygun bulunan güzergâh ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alı-
narak kesinleştirilir. Kesinleştirme işlemleri sırasında 2565 sayılı Kanunun 27 nci maddesine
göre Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınır. Kamu kurum ve kuruluşları, güzergâh
hakkındaki görüşlerini en geç 30 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Bu süre, ivedi durum-
larda BOTAŞ tarafından kısaltılabilir. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli ça-
lışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 10 günü
geçmemek üzere ilave süre verilir. Kamu kurum ve kuruluşları görüş bildirmekten kaçınamaz.
Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır.

(2) Doğal gaz boru hatları ve tesisleri güzergâhının ve yerleşim yerlerinin seçiminde,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak, arazi üzerinde yapılacak
inceleme neticesinde ve aşağıda belirtilen güzergâh seçim kriterleri de uygulanarak alternatifleri
ile birlikte inşaat ve işletme kolaylığı olan en ekonomik güzergâh olmasına dikkat edilir.

(3) Boru hattı güzergâhı düzeç (eşyükselti) eğrilerine dik olmak üzere dağların ve te-
pelerin sırtlarından geçirilir. Yol, vadi tabanı ve dere geçişleri gibi özel geçişler için uygun
yerler tespit edilir. Boru hattı güzergâhının belirlenmesinde yüksek eğime sahip iniş ve çıkış-
lardan, fay hatlarından, heyelanlı alanlardan, bataklıklardan ve sıvılaşmaya neden olabilecek
yapıdaki bölgelerden kaçınılır. Güzergâhın, boru hattı için risk oluşturan bu yerlerden geçme-
sinin zorunlu olduğu durumlarda; söz konusu bu yerler jeoloji-jeoteknik, jeofizik ve inşaat mü-
hendisleri tarafından jeolojik-jeoteknik etüt raporunda kritik geçiş olarak belirlenir ve yapım
aşamasında jeolojik ve jeofizik etüt raporunda belirtilen öneriler doğrultusunda gerekli önlemler
alınır. İşletme aşamasında bu kritik yerler yılda 2 defadan az olmamak üzere periyodik olarak
kontrol edilir.

(4) Güzergâh belirleme çalışmalarında; arazinin jeolojik, jeomorfolojik yapısına ait
gözlemsel ve/veya jeomekanik/jeoteknik etüt yapılarak belirlenen ve boru hattını etkileyebile-
cek olan fay zonları, heyelan alanları ile sıvılaşma alanları ve benzeri jeolojik unsurlar dikkate
alınır.

(5) Güzergâhın belirlenmesinde, çevresel anlamda önem arz eden ormanlar, sulak alan-
lar, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci
maddesi gereği koruma statüsü olan alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından önem arz eden eko-
sistemler, kıyı ve sahil şeritleri ile özellikle 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı
ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun kapsamında üzerinde zeytin ağacı bulunan
alanlar ile verimli tarım arazilerinin seçilecek güzergâh üzerinde olmamasına dikkat edilir.

(6) Güzergâh, mümkün olduğunca yollara yakın ve işletme kolaylığı olan, imar planı
olmayan tarıma elverişsiz arazilerden geçecek şekilde seçilir.

(7) Güzergâhların bitiş noktaları doğal gaz kullanacak sanayi tesisleri ve şehir dağıtım-
ları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşları özellikle valilik ve belediyelerin görüşleri doğ-
rultusunda sabit tesis yapımına uygun, boru çapına ve istasyon tipine göre belirlenen alanın
yol, elektrik işletme unsurlarının da dikkate alındığı bir yerde bitecek şekilde güzergâh seçimi
yapılır. Bu yerlerin jeolojik- jeoteknik etütleri de yapılır. Boru hattı güzergâhı üzerinden çıkış
alacak hatlar için de ayrım noktalarına aynı işlem yapılır.   

(8) İmar uygulaması yapılmış alanlardan zorunlu hallerde güzergâh geçirilmesi duru-
munda, ilgili kuruluşlardan geçiş izni alınarak plandaki imar yollarından ve yeşil alanlardan
yararlanılır.

(9) İmar planı yapılmış ancak imar uygulaması henüz yapılmamış bölgelerde, hâlihazır
durum ile imar planı arasında farklılık çıkması durumunda, imar planını onaylayan ve uygula-
yan kurum ve/veya idarelerin görüşleri doğrultusunda çalışma yapılır.
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(10) Güzergâh, boru hattı yapım tekniğine uygun olacak şekilde belirlenir.
(11) Otoyol, devlet ve il yolları, demiryolu geçiş alanları ile akarsu geçişlerinde boru

hattı yapım tekniğine en uygun olan yerlerden geçiş yapılır ve ilgili kurumlardan geçiş izni alı-
narak güzergâh belirlenmesi yapılır.

(12) Güzergâhın BOTAŞ boru hattına paralel giden bölümünde mevcut boru hattının
kamulaştırma haritasındaki ve/veya son durum (as-built) koordinatlarına göre aplikasyonu ya-
pılacak ve kontrol amacıyla da dedektörle ve de gerek görülmesi halinde BOTAŞ boru hattının
üzeri açılarak mevcut boru hattının tespiti yapılacaktır. Diğer kurumlara ait varsa mevcut boru
hatları için gerekli bilgiler ilgili kurumlardan alınacak olup saha çalışması gerekmesi halinde
ilgili kurumdan gerekli izinler alınacaktır.

(13) Baraj ve göletlerde maksimum su kotu, nehir ve derelerde ise taşkın alanı sınırı
dışına çıkılmasına dikkat edilir. Nehir ve dere yatakları mümkünse dik geçilir.

(14) Yabancı boru hatları, raylı ulaşım, enerji nakil hatları gibi katodik korumayı etki-
leyecek benzeri yapılar için bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte diğer ilgili teknik standartlar
dikkate alınır.

(15) Tabiatın ve canlı yaşamının korunmasına ve her türlü tehdide karşı önlem alınma-
sına dikkat edilir. Bu amaçla bozulan ekosistemin onarılması ve/veya yeniden düzenlenmesi
amacıyla inşaatın bitiminden sonra uygulanmak üzere BOTAŞ tarafından Peyzaj Onarım Planı
hazırlattırılır.

(16) Kazıdan çıkan üst örtü toprağı (0-20 cm) korunarak, dolgu işlemi bittikten sonra
en üste tekrar konur. 

(17) Boru hattı yapım aşamasından sonra, tüm tesisin son durumunu (as-built) gösteren
güzergâh haritalarından oluşan bir dokümantasyon hazırlanır. Boru hattı ve tesislerinin yerleri
ve boru hattı güzergâhlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağlanır. Eski hatlarda bu ko-
şulun sağlanamaması durumunda, ilgili işletme/bölge müdürlükleri tarafından, BOTAŞ Genel
Müdürlüğünün kamulaştırma ile ilgili daire başkanlığından kamulaştırma planlarının güncel-
lenmesi talep edilir. Bu tesislere ait her türlü haritalar, harita bilgileri, konum bilgileri yapım
işinin yürütüldüğü birim tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  biriminin bağlı olduğu
daire başkanlığına iletilir. CBS biriminin bağlı olduğu daire başkanlığı tarafından da “CBS
Veri Tabanına” aktarılarak muhafaza edilir.

(18) Boru hattı güzergâhı, deniz trafiğinin yoğunluğu dikkate alınarak seçilir.
(19) Ham petrol ve doğal gaz boru hatları güzergâhının belirlenmesi sırasında, patlayıcı

maddelerle kirletilmiş alanlara denk gelmemesi için, Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon
sağlanır.

Boru hattı tesislerinin özel güvenlik bölgesi kapsamına alınması

MADDE 11 – (1) BOTAŞ ham petrol ve doğal gaz boru hatları ve bunlara ait tesislerin
güvenliği açısından bu boru hatları ve tesisler 2565 sayılı Kanun kapsamına alınabilir.

(2) Kamulaştırma yapılan özel güvenlik bölgelerine ait arazi (tesis dışındaki boru hatları
hariç) BOTAŞ tarafından tel ve duvar gibi engellerle çevrilir ve 100 ile 200 metre aralıklarla,
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirtilen
ve söz konusu yönetmelik ekinde yer alan şekle uygun olarak; 60 cm x 90 cm ebadında beyaz
zemin üzerine kırmızı renkle “BOTAŞ Özel Güvenlik Bölgesi Girilmez” ibaresi ile bu ibarenin
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılımı olan levhalar konur.
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(3) BOTAŞ boru hatları ve bunlara ait tesislerin güvenliği, BOTAŞ Genel Müdürlüğü-
nün kurumsal kalite, boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenlikli işletimi faaliyetlerinden so-
rumlu daire başkanlığı ve işletme birimleri tarafından bu Yönetmelik ile özel güvenlik bölgesi
ilan edilen BOTAŞ tesisleri 2565 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre peri-
yodik olarak denetlenmesini sağlar ve sonucu takip eder.

(4) Yetkili makamlarca etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması/güncellenmesi uygun
görülen boru hattı ve tesisler için özel güvenlik bölgesi öneri dosyaları hazırlanarak BOTAŞ
Genel Müdürlüğünce en kısa sürede ilgili valiliğe gönderilir.

Boru hattı tesislerinin güvenli işletimi
MADDE 12 – (1) BOTAŞ petrol boru hatlarının güzergâhlarında servis ve güvenlik

yollarının yapılması ve bu yolların sürekli ıslah edilerek bakımlı durumda tutulması gerekir.
(2) Boru hatlarının güzergâh haritalarının hazırlanması, bu hatların geçtiği yerlerde bu-

lunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına haritaların ve güzergâhın geçtiği koordinatların ve-
rilmesi, ayrıca güzergâhın geçtiği arazi sahiplerinin veya üçüncü şahısların bu konuda gerektiği
şekilde bilgilendirilmesi sağlanarak, ham petrol veya doğal gaz boru hatlarındaki sızıntı, yangın
ve hırsızlık gibi tehlikeli durumların BOTAŞ’a acilen bildirilmesi sağlanır.

(3) Boru hattı tesislerinin katodik koruma donanımının işler durumda olması ve sürekli
çalışması sağlanır. Bu kapsamda;

a) Tüm katodik koruma tesislerinin koruma potansiyel değerlerinin ölçümü alınarak ve
tesislerin fiziksel kontrolleri yılda en az 1 defa yapılarak hattın katodik korumasına ilişkin per-
formans değerlendirilmesi yapılır.

b) Katodik koruma sistemine ilişkin olarak belirlenen kritik noktaların kontrolleri ve
ölçümleri yılda en az 3 defa yapılır. 

c) Dış akım kaynaklı katodik koruma tesislerine ait tüm Trafo/Redresör (T/R) üniteleri
SCADA sistemi üzerinden takip edilir ve T/R ünitelerine ilişkin veriler aylık olarak analiz
edilir. Bununla birlikte, T/R ünitelerinin ekran değerlerine ilişkin kontroller ve ünitelerin fiziki
kontrolleri de yılda en az 3 defa yapılır. 

ç) Yukarıdaki belirtilen ölçüm ve kontroller analiz edilerek sistemin sağlıklı işletilebil-
mesi için gerekli görülmesi halinde düzeltici tedbirler ilgili teknik personeller tarafından bir
plan dâhilinde alınır/aldırılır. 

d) Boru potansiyeli, keson potansiyeli, yabancı boru potansiyelleri ve yüksek gerilim
hatları ile kesişen veya paralel giden bölgelerdeki AC akım/potansiyel ölçümlerinin alınabildiği
ölçü kutuları ile toprak altı izole kaplin ve yeni teknolojiler gereği yapılacak tüm ölçü kutula-
rının ilgili BOTAŞ tipik çizimlerinde gösterildiği gibi yapılması şarttır. 

(4) Boru hattı dış kaplaması; alternatif akım voltaj değişimi (ACVG) veya doğru akım
voltaj değişimi (DCVG) metotlarından en az biri kullanılarak işletmeye alınmasıyla birlikte 7
yıl içerisinde en az bir defa kontrol edilir. Ancak, 7 yıl sonrasında BOTAŞ tarafından gerekli
görülmesi halinde yeniden kontrol edilir. Bu ölçümlerden sonra kaplama hasarından şüphele-
nilmesi durumunda, gerekli tamir işi kapsamını daha doğru bir şekilde öngörmek için en uygun
teknikle ölçüm gerçekleştirilir. 

(5) Deniz geçişlerinde; boru hattının korozyona karşı katodik korumasını sağlayan ve
boru hattı üzerine tesis edilmiş olan galvanik anotlar ile dış akım kaynaklı beslenen boru hat-
larında, T/R ünitesi, yatay anot yatağı veya derin kuyu anot yatakları; ilgili BOTAŞ tipik çi-
zimlerinde gösterildiği gibi inşa edilir.

(6) Boru hatları için gerekli olan katodik koruma istasyonları ilgili BOTAŞ tipik çizi-
minde gösterildiği gibi inşa edilir.
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(7) Tesisin tasarımı, yapımı ve işletmeye alınmasına ilişkin verilere ek olarak, akım çı-
kışları ve koruyucu potansiyellere ait kayıtlar da tutulur. Her araştırmadan sonra veriler analiz
edilir ve en geç bir ay içinde düzeltici tedbirler alınır. Katodik koruma tesisi kurulduğunda gö-
revli teknik personelin gerekli ölçümleri yapabilmesi için ihtiyaç duyulan cihazlar da işletme-
lerde hazır bulundurulur.

(8) Besleme akım tesislerinde polarizasyon süresi içinde aşırı korumayı önlemek için
yapı potansiyeli ve trafo-doğrultucu (T/D) düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yapılacak T/D
ölçümlerinin sıklığı üç ayda birdir.

(9) Polarizasyon süresi içinde tesisin yetersiz olması riskine karşı düzenli olarak po-
tansiyel kontrolleri yapılır. Karmaşık bir boru hattı ağında kaplamanın özdirencinin hesaplan-
ması için veya akım geçişi ve dağılımı hakkında veri toplamak için hat akımları ölçülür.

(10) Paslanma belirtileri gösteren eski bir hatta kaplamanın izolasyon değerini anlamak
için bir akım drenaj testi yapılması genellikle en iyi ve en hızlı yöntem olup, katodik koruma
tesisi kurulduğunda borudan toprağa potansiyel, doğrultucuların voltaj ve akım ölçümleri ve
mümkün olan yerde eriyen anotların akım çıkışları düzenli olarak kaydedilir.

(11) Boru hatları güzergâhı boyunca; boru hattının fiziki durumu  (hasar kontrolü), gü-
zergâh şeridinin sağlamlığı (üçüncü şahısların müdahalesi, heyelan veya erozyon nedeni ile
boru hattının açığa çıkması gibi coğrafi tehlikeler) ve olası hırsızlık olayları periyodik olarak
denetlenir. Denetim faaliyeti; kara ve/veya hava araçları, gece görüş dürbünü, termal kamera
gibi teçhizatlarla donanımlı devriye ekiplerince yapılır. Bu devriye ekibi uygulaması için BO-
TAŞ güvenlik birimleri ile birlikte ayrıca teknik birimlerde çalışan personelden de istifade
edilir ve gerektiği takdirde mahallin en büyük mülki idare amiri vasıtasıyla kolluk kuvvetle-
rinden yardım istenir.

(12) ANSI/ASME B31.4/8’e göre tasarlanan boru (örneğin; pig kapanı veya ana hat
vana istasyonları çiti içindeki yer üstü borulama tesisleri) korozyon olabileceği noktalarda gör-
sel yollarla ve ultrasonik et kalınlığı ölçümleriyle (UT) yıllık bazda denetlenir. İki yıldan sonra
denetim sıklığı BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kurumsal kalite, boru hatlarının teknik emniyeti
ve güvenlikli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı tarafından hazırlanacak yıllık boru
hattı güvenlik planına uygun hale getirilir. Yer üstündeki borularda paslanma belirlendiği zaman
veya bozulmuş kaplamadan şüphelenildiğinde; aynı bölgedeki gömülü borular da denetlenir
ve gereken önlemler alınır. 

(13) İzolasyon ekleri ve elektriksel izolasyon kapasiteleri, kimyasal enjeksiyon tesisleri
ile örnekleme noktaları, enstrümantasyon, kontrol ve koruyucu ekipmanlar yılda birer defa de-
netlenir ve ayarların boru hattının işletme sınırları içinde kaldığı kontrol edilir. Ayrıca, basınç
rahatlatma vanaları (PRV) her 2 yılda bir, acil durum kapama vanaları (ESDV) yılda 3 kere,
ana hat vana istasyonları 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kere test edilir. Sahanın durumu, ikaz
işaretleri ve çit ile anahtarların mevcudiyeti de kontrol edilir. İstasyonların muhafaza altında
tutulabilmesi için gerekli tel çitler ilgili BOTAŞ tipik çiziminde gösterildiği gibi inşa edilir.

(14) Boru hatlarının iç kısmının sürekli olarak temiz kalmasını sağlamak, bunun ya-
nında iç ve dış paslanma durumunun tespiti için Ek-7’de yer alan “Boru Hatlarının Korozyon
Kontrolü için Pig Atılması veya Ultrasonik Muayene (UT) Sıklığı” tablosunda belirtilen ara-
lıklarda pig atılması ve pig atılamayan yerüstü boruları için Gözle Muayene (VT), Ultrasonik
Muayene (UT), Radyografik Muayene (RT) gibi Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemleri kul-
lanılır. Pig atılamayan yeraltı ham petrol ve doğal gaz boru hatlarında izolasyon hasarı ve dış

13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



korozyon tespiti için Alternatif Akım Voltaj Düşümü Hesabı (ACVG), Doğru Akım Voltaj Dü-
şümü Hesabı (DCVG), Yakın Aralık Potansiyel Ölçümü (CIPS) gibi yöntemler kullanılır.
Yeraltı ham petrol boru hatlarında iç korozyon tespiti için ultrasonik robotik iç muayene
cihazları kullanılır. İlgili uygulama periyodları Ek-7’de yer alan tabloda belirtilmiştir.

(15) Ultrasonik et kalınlığı ölçümleri yapılması için dâhili paslanmanın olması ihtimali
en yüksek yerler seçilir. Ultrasonik et kalınlığı ölçümleri el ile yapılır ve boru hattının asgari
bir metrelik kısmını kapsar. Hasarlar belirlendiği zaman, detaylı bir hasar tespit haritası oluş-
turmak için otomatik bir ultrasonik et kalınlığı taraması gerçekleştirilir. İlk ölçüm, borunun
tüm çeperinden alınır. Hasar olması durumunda takip denetimleri otomatikleştirilir ve 6 ayda
bir yapılır. Eğer bir hasar bulunmazsa, bir sonraki denetimde kontroller ilave konumlarda ger-
çekleştirilir.

(16) Eğer hatlarda dâhili paslanmaya rastlanırsa, 6 ayda bir paslanma büyümesini izle-
mek için, seçilmiş birkaç konumda (en az 2 adet) kalıcı ultrasonik et kalınlığı izleme çukurları
veya ölçüm noktaları oluşturulur. Paslanma kuponu okumalarını doğrulamak için, mevcut pas-
lanma izleme çukurlarından/ölçüm noktalarından da ultrasonik et kalınlığı ölçümleri alınır. Bu
metot, kupon sonuçlarının paslanma tasarım kriterinden fazla paslanma gösterdiği tüm yerlerde
kullanılır.

(17) Boru hattı güzergâh şeridi (ROW) açık bir şekilde işaretlenir, hatta tam bir erişim
ve hat güzergâhı boyunca ulaşımın her zaman yapılabilirliği sağlanır. Güzergâh şeritleri veya
mecraları tüm engellerden ve hattın güvenliğini tehdit edebilecek veya tam erişimi engelleyecek
üçüncü taraf faaliyetlerinden arındırılır. Güzergâhlar arazi veya havadan asgari ASME B31.4
veya ASME B31.8’de belirtilen periyodik kontrol sürelerine uyulmakla beraber, elde edilen
kontrol sonuçları kayıt altına alınır. Bu düzenli gözetlemelerde; sızıntılar, üçüncü tarafların
faaliyetleri, özellikle hafriyat ve yetkisiz araç geçişleri, geçiş hakkı şeridi, kuru nehir yatakları
ve yol geçişlerinde borunun örtüsü ve konumu, toprak çökmesi, boru hattı işaretleri ve bari-
yerlerinin durumu kontrol edilir.

(18) Kritik noktalar başta olmak üzere boru hatları güzergâhında arabayla, hava araç-
larıyla, yürüyerek veya uygun vasıtayla kontroller yapılır. Detaylı güzergâh şeridi veya mecra
araştırmaları yıllık bazda gerçekleştirilir ve güzergâh şeridi boyunca arazi kullanımındaki de-
ğişiklik ile nüfus yoğunluğu dikkate alınarak emniyet mesafesi yeniden değerlendirilir. Kuru-
muş dere yatağı geçişleri gibi özel noktalar daha sıklıkla, örneğin ağır bir yağmurdan sonra
denetlenir. Yer üstü hatları, harici paslanmadan şüphelenilen yerlerde yılda bir kere kontrol
edilir. Hatlar desteklenir ve esintiyle biriken kumdan temizlenir.

(19) İletim hatlarında yapılacak tamiratlar ile hot-tap çalışmaları bu konuda hazırlana-
cak el kitapları ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

(20) Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının Ek-7’de belirtilen pig atma işlemlerini
yerine getirmek üzere işletmeler bünyesinde teknik birimler oluşturulur, bu birimlerde çalışan
personelin eğitimleri 14 üncü maddede belirtildiği gibi düzenli olarak yapılır ve ihtiyaç duyulan
cihaz ve donanımlar işletmelerde hazır tutulur.

(21) Doğal gaz hat vanası, pig istasyonu gibi tesislerde; gaz boşaltma (vent) noktasından
asgari 200 metrelik alan için yapılacak risk değerlendirmesi doğrultusunda gerekli önlemler
alınmadan gaz boşaltma işlemi yapılamaz.

(22) Ek-7’de yer alan boru hatları ve tesisleri muayene sıklıkları tablosunda belirtilen
muayene sıklıkları ham petrol ve doğal gaz boru hattı ve tesislerinde uygulanabilecek maksi-
mum muayene periyotlarıdır. Bu süreler BOTAŞ bölge ve/veya işletme/şube müdürlükleri ta-
rafından boru hatlarının yaşı, boru içerisindeki akışkanın basıncı, bir önceki muayene final ra-
porlarında yer alan bulgular ve korozyon büyüme hızı parametreleri ve taşınan ürünün fiziksel
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ve kimyasal özelliklerinde değişme olması gibi faktörler göz önünde bulundurularak iki yılda
bir yaptırılacak risk değerlendirme raporlarına göre kısaltılabilir. Risk değerlendirme raporları
ve eki dokümanlar muhafaza edilir.

(23) Petrol yayılması ihtimali olan akarsu/göl/dere yatakları gibi kritik noktalar belir-
lenerek, gerektiği durumlarda petrol yayılmasını engelleyici sabit bariyerler konuşlandırılması,
varsa alınacak diğer önlemlerin alınması ve yakınlarındaki istasyonlara acil müdahale ekip-
manları yerleştirilmesi sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durumlarda Müdahale, Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi,

Mülki İdare Amirleriyle İşbirliği ve İhbarda 
Bulunanlara Verilecek Ödüller

Acil durumlarda müdahale
MADDE 13 – (1) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş-

yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında, BOTAŞ tesislerinin her biri için
(doğal gaz ve petrol) doğal afetlerden, sabotajdan, bakım ve işletme eksikliklerinden yahut sair
sebeplerden kaynaklanabilecek, toprağa, su ve çevresine, havaya, bitki örtüsüne ve hayvanlara,
yerleşim birimlerine yönelik tehlikeler için risk değerlendirmesi yapar. Risk değerlendirmesine
göre ortaya çıkması muhtemel acil durumları tanımlayıp tespit eder. Acil durumların ortaya
çıkması durumunda BOTAŞ, krizi yönetecek organizasyonu sağlar ve bu işten sorumlu perso-
nele gerekli eğitimi verir ya da verdirir. Bu amaçla; işletmelerde yılda bir kez olmak üzere be-
lirli bir senaryo dâhilinde acil müdahale ekipleri tarafından tatbikat yapılır. 5312 sayılı Kanun
ve bu Kanun çerçevesinde çıkartılan 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile diğer il-
gili mevzuat kapsamında 6 ayda bir tatbikat yapılır. Tatbikatlar sırasında tespit edilen eksiklikler
en kısa zamanda giderilir ve tatbikat sonucu bir rapor halinde BOTAŞ Genel Müdürlüğünde
acil durum biriminin bağlı olduğu daire başkanlığına gönderilir. 

(2) Acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak
ekipmanları da içeren hususlar boru hattı tesislerinin işletilmesi ile ilgili uygulama el kitapla-
rında ve acil durum planlarında belirtilir. El kitapları ve acil durum planları, tesislerin ilgili bö-
lümlerinde kullanıma hazır tutulur ve gerektikçe güncel hale getirilir. Ayrıca, acil durumlarda
yapılacak müdahaleler konusunda; “Acil Durum Prosedürü” dokümanında yer alan hususlara
uyulur.

(3) Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, donanım, alet ve malzemeler hazır
bulundurulur. Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkânları hakkında ilgili makam-
lara bilgi verilir. Acil durum halinde, hazırlanan el kitapları ve acil durum planları doğrultu-
sunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak müdahale yapılır. Etki alanındaki personel ve halkın
tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile eş güdüm sağlanır.
Acil durum halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak sorumlu
BOTAŞ birimleri tarafından müdahalede bulunulur.

(4) Aydınlatma ünitesi, yıkama makinesi, dökülme önleyici bariyer, yağ emici şilte ve
sorbent, petrol sıyırıcı, portatif depolama tankı, yangın söndürme tüpü ve kişisel koruyucu do-
nanım gibi gerekli acil müdahale donanımının istasyonlar ve terminallerde hazır tutulması sağ-
lanır.
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(5) Ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesisleri hırsızlık olaylarına karşı gözetim ve de-
netim altında tutulması amacıyla, güncel haliyle ulusal ve/veya uluslararası standartlar doğ-
rultusunda BOTAŞ’ın yetki ve sorumluluğunda SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ku-
rulur. Hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik caydırıcı tedbirler için sorumlu kurum ve kuruluş-
larla etkin işbirliği yapılır.

(6) Ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin deniz geçişlerinde boru hatlarının
denize girdiği ve çıktığı noktaların her iki tarafında, petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin
deniz kıyılarında kurulan liman, iskeleler ile yer altı ve yer üstü depoları dâhil terminal tesis-
lerine ilişkin acil müdahale planlarının hazırlanması ve olay meydana geldiğinde müdahaleye
ilişkin tüm hazırlık çalışmaları 5312 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan Deniz
Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat
kapsamında yapılır.

(7) Ham petrol ve doğal gaz depolama yapılan ünitelerde 2/3/2019 tarihli ve 30702 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik ve buna ilişkin yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevli personel
MADDE 14 – (1) Tesislerin işletilmesinde, personelin görev tanımı, eğitimi ve değer-

lendirilmesi ile eğitim yenileme sürelerini kapsayan program hazırlanır.
(2) Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı sıvı ve gazların özellikleri ile

potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilir. Ayrıca, ilgili personel
kendi görev alanlarında uygulamalı eğitime tabi tutulur. Tesislerde, eğitimi başarılı şekilde ta-
mamlayan personel görevlendirilir. Eğitim birimleri, merkezde ünitelerin, taşrada işletme bi-
rimlerinin görüşlerini alarak, yıllık eğitim programını en geç Ekim ayı sonuna kadar hazırlar.
Hazırlanan eğitim programı müteakip yılın başından itibaren yürürlüğe girer.

Mülki idare amirleriyle işbirliği
MADDE 15 – (1) BOTAŞ, 11 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde güvenliğini

sağladığı kendi boru hattı tesislerine yönelik kendi güvenlik tedbirleri yanında, boru hatlarının
geçtiği veya tesislerin bulunduğu il ve ilçelerdeki mahallin en büyük mülki idare amirinden
ilave güvenlik tedbirleri alınmasını talep eder. Bu amaçla BOTAŞ, gerek görülen bina, tesis,
malzeme, araç, teçhizat ve benzeri ile birlikte bilgi, belge ve dokümanların tedarikini sağlar.
Mahallin en büyük mülki idare amiri başkanlığında güvenlik birimlerinin katılımı ile yılda iki
defadan az olmamak üzere önceden kararlaştırılan zamanlarda güvenlik toplantıları yapılır.

İhbarda bulunanlara verilecek ödüller
MADDE 16 – (1) Boru hattı tesislerinin doğal afetlerden (toprak kayması, sel, deprem

ve benzeri) kaynaklanan hasarlar ile kazı, hırsızlık gibi etkenlerin neticesinde boru üzerinde
meydana gelebilecek ezilme ve bükülme veya sızıntı gibi mevcut ve muhtemel tehditlerin or-
tadan kaldırılması veya zararın artmasının önlenmesi amacıyla yapılacak ihbarlar için BOTAŞ
tarafından ücretsiz ihbar hattı tesis edilir. İhbarda bulunmakla beraber, zararın artmasını veya
muhtemel zararın ortaya çıkmasını önleyenlere BOTAŞ Ödül Yönergesine göre ödül verilebilir.
İhbarda bulunanlarla ilgili bilgiler gizli tutulur.

(2) Boru hattı tesisleri ile ilgili üçüncü şahıs ve kurumları bilgilendirmeye yönelik tek
sayfa el broşürleri hazırlanır. Bu broşürlerde boru hattının taşıdığı risk ve acil durumlarda haber
verme konusu dâhil yapılması gereken ilk işlemler belirtilir.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetlerde görevli BOTAŞ personeli ve
kendi kuruluş mevzuatı uyarınca bu faaliyetlerin güvenliğinden sorumlu olan diğer kamu per-
soneline bu madde kapsamında ödül verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhtilaf ve tereddüt halinde yapılacak işlem

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında BOTAŞ ile üçüncü şahıslar
arasında çıkan ihtilafların hallinde dava açılmasından önce ve/veya Yönetmelik hükümlerinin
yorumlanmasında tereddüde düşülen konuların açıklığa kavuşturulmasında Bakanlık yetkili-
dir.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda; BOTAŞ’ın uygun görmesi halinde,
ulusal ve uluslararası standartlar ile uluslararası alanda tecrübe sahibi boru hattı işletmecilerinin
uygulamaları ve boru hattı yapım tekniği dikkate alınarak hazırlanacak risk değerlendirme ra-
poruna göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru
Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru
Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Mevcut hat vanaları, kaçak tespit ve pig atılma programı kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliğe uymayan hat vanaları
bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olanlar ile değiştirilmesine ilişkin uygulama planı
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.

(2) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına göre mevcut hat vanalarının yerleri gözden geçi-
rilerek ilave hat vanası ihtiyacı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde belirlenir. 

(3) Ham petrol ve/veya doğal gaz boru hatlarında henüz kaçak tespit programı kulla-
nılmayan terminallere ve istasyonlara yönelik uygulama planı bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.

(4) Bu Yönetmelik ile getirilen pig atılması gibi diğer dönemsel işlerin yapılmasına
ilişkin uygulama planı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazır-
lanır.

El kitaplarının hazırlanması ve uygulama planı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken ham petrol,
doğal gaz, LNG depolama ve yer altı depolama faaliyetleri ile ilgili el kitapları bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır. El kitaplarının hazırlanması için
BOTAŞ Genel Müdürlüğünde kalite müdürlüğünün bağlı olduğu daire başkanlığı tarafından
yeterli sayıda komisyon oluşturulur. 

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
AEROSOL KAPLAR YÖNETMELİĞİ (75/324/AT) 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, aerosol kapların, temel sağlık ve güvenlik

gerekliliklerini, piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, azami kapasitesi 50 ml’den daha az olan aerosol kap-

lar ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sırasıyla 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 ve 5.2 maddelerinde be-
lirtilen aerosol kaplardan daha fazla azami kapasiteye sahip olanlar hariç olmak üzere 4 üncü
maddede tanımlanan aerosol kapları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve

Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini, 
b) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız

uygun bulunan ve 22/3/2010 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Malların Karayolu ile Ulus-
lararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

c) Aerosol kap: Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar
olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve
içindekini köpük, macun, toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dı-
şarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, tekrar kullanılamayan kabı,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) İmalatçı: Aerosol kabı imal ederek veya aerosol kabın tasarımını veya imalatını yap-

tırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu, 
f) Piyasaya arz: Aerosol kabın piyasada ilk kez bulundurulmasını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler, ekte yer alan 1 inci maddede belir-

tilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Etiketleme ve Emniyet Tedbirleri 

Piyasaya arz
MADDE 5 – (1) Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişi, kapların bu Yönet-

melik ve ekinin gerekliliklerini karşıladığının kanıtı olarak, ters epsilon "3" sembolünü aerosol
kaplara iliştirir.

(2) Bu Yönetmelik ve ekte yer alan gerekliliklere uygun olan aerosol kabın piyasaya
arzı, bu Yönetmelik ve ekinde yer alan gerekliliklerle ilgili sebeplerden dolayı reddedilemez,
yasaklanamaz veya kısıtlanamaz.
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Etiketleme
MADDE 6 – (1) 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hak-
kında Yönetmelik hükümlerini ihlal etmeksizin, her aerosol kap veya azami kapasitesi 150 ml
ya da daha az olan ve küçük boyutları nedeniyle üzerine özellikleri iliştirilemeyen aerosol kaba
eklenecek etiket; görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgileri taşır:

a) Aerosol kabın piyasaya arzından sorumlu kişinin adı ve adresi veya ticari markası.
b) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu belirten ters epsilon “3” sembolü.
c) Dolum partisinin tanımlanmasını sağlayan kod işaretleri.
ç) Ekte yer alan 2.2. maddesinde belirtilen ayrıntıları.
d) Ağırlık ve hacim cinsinden net içerikleri.
(2) Bir aerosol kabın, ekte yer alan 1.8. maddesinde tanımlandığı gibi alevlenir bile-

şenler içermesi ancak ekte yer alan 1.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre “alevlenir” veya
“çok kolay alevlenir” olarak değerlendirilmemesi durumunda, aerosol kapta bulunan alevlenir
maddelerin miktarı “İçeriğin, kütle olarak % X’i alevlenir.” şeklinde, okunaklı ve silinmeyecek
biçimde etiket üzerinde açıkça belirtilir.

(3) Yurt içinde piyasaya arz edilen her aerosol kap, Türkçe yazılı etikete sahip olur.
Emniyet tedbirleri
MADDE 7 – (1) Bakanlık, aerosol kaplar üzerinde ters epsilon “3” sembolü ile karı-

şıklığa neden olabilecek işaret veya yazıların kullanılmasını engellemek üzere tüm gerekli ted-
birleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bir veya daha fazla aerosol kabın, bu Yönetmelik gerekli-

liklerine uymasına rağmen, güvenliğe veya sağlığa bir tehlike oluşturduğunu sağlam dayanak-
larla tespit etmesi durumunda, bu kabın veya kapların satışını geçici olarak yasaklar veya özel
hükümlere tabi tutar. Bakanlık, bu konuda alınan kararın gerekçelerini belirterek, Ticaret Ba-
kanlığı aracılığı ile Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri derhal bilgilendirir. 

İdari yaptırımlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 7223 sayılı Kanun

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Aerosol Kaplar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe

yapılmış sayılır. 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 75/324/AET sayılı "Aerosol Kap-

ları ile İlgili Üye Devletlerin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi" ile bu direktifi
tadil eden 94/1/AT, 2008/47/AT, (AT) No. 219/2009, 2013/10/AB ve 2016/2037/AB sayılı di-
rektifler esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE 

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1230/2012)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/1230/2012)’nin 1 inci maddesinde yer alan “kütle ve boyutları” ibaresi “kütle ve boyut-

larının yanı sıra belirtilen araçlar için tasarımlanan belirli ayrı teknik üniteler” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Dü-

zenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

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

eklenmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 3/A – (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçların ve römorklarının kütle ve boyut-

ları ile ilgili tip onayı hakkında (AB)2019/1892 ve (AB)2017/1151 sayılı Konsey Tüzükleri

ile değiştirilen (AB)1230/2012 sayılı Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına

uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yö-

netmeliğin dikkate aldığı (AB)1230/2012 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal

metni esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (n), (o) ve

(ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Arka salınım: Bir aracın Ek-1’in Kısım C’sinin 7 nci maddesinde veya Ek-1’in Kı-

sım B’sinin 8 inci maddesinde belirtilen koşullarda manevra yaparken en arka ucunun ulaştığı

fiili uç nokta ile başlangıç noktası arasındaki uzaklığı,”

“n) Dingil mesafesi: Ardışık iki dingil arasındaki mesafeyi; merkezi dingilli römorklar,

yarı römorklar ve rijit tam römorklar için ise ilk dingil mesafesi, ön bağlantı tertibatının düşey

ekseni ile ilk dingilin merkezi arasındaki yatay mesafeyi,”

“o) Dingil uzaklığı: Motorlu araçlar ve tam römorklar için ilk ve son dingil arasındaki

yatay mesafeyi, merkezi dingilli römorklar, yarı römorklar ve rijit tam römorklar için ise bağ-

lantı tertibatının düşey ekseni ile son dingilin merkezi arasındaki mesafeyi,”

“ş) İsteğe bağlı donanımın kütlesi: İmalatçının şartnamesine uygun olarak standart do-

nanıma ek olarak araca takılabilecek opsiyonel donanım kombinasyonunun azami kütlesini,”
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“öö) Aerodinamik tertibatlar ve ekipmanlar: Uzatılmış kabinler hariç, karayolu araçla-

rının aerodinamik hava direncini azaltmak amacıyla tasarımlanan tertibatları veya ekipmanları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler

eklenmiştir.

“Aerodinamik tertibatlar ve ekipmanların AT ayrı teknik tip onayı 

MADDE 6/A – (1) İmalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi, ayrı teknik ünite olarak

aerodinamik tertibat ya da ekipmanın AT tip onayı başvurusunu tip onay kuruluşuna yapar.

Başvuru, Ek-5’in Kısım C’sinde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gerekliliklerin sağlanması halinde, onay kuruluşu

AT ayrı teknik ünite tip onayını verir ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma

sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası düzenler. Bir onay kuruluşu, aynı numarayı

başka bir ayrı teknik ünite tipine veremez.

(3) İkinci fıkranın amaçları bakımından, tip onay kuruluşu Ek-5’in Kısım D’sinde be-

lirtilen örneğe uygun olarak AT tip onayı belgesi verir.

AT ayrı teknik ünite tip onayı işareti

MADDE 6/B – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen AT ayrı teknik ünite tip onayı açı-

sından bir tipe uygun her bir ayrı teknik ünite, Ek-5’in Kısım E’sinde belirtilen şekilde AT ayrı

teknik ünite tip onayı işareti taşır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin uygulanmayacağı haller

MADDE 8/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar için; 26/10/2016 tarihli ve

29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönet-

meliğin 21 inci maddesi ve Ek VII’sinin 73 ila 73.12 maddeleri yerine, bu Yönetmelikteki gün-

cel hükümler uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, Karayolları Trafik Yö-

netmeliğinin, (AB) 2015/719 sayılı Konsey Direktifi ve (AB) 2019/1242 sayılı Konsey Tüzüğü

ile değiştirilen ulusal ve uluslararası trafikte izin verilen azami araç boyutları ve uluslararası

trafikte izin verilen azami araç ağırlıklarına ilişkin 96/53/AT sayılı Konsey Direktifi ile uyumlu

olmasına müteakip uygulanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2013 28793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/4/2014 28986
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf

Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(14) Servisin yetkisinin iptal edilmesi durumunda hiçbir servis kartı kullanılmaz. Tek-

nik personelin yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise yalnızca ilgili personele ait servis kartı

kullanılmaz. Her iki durumda da servis, iptal tarihinden sonraki 5 inci iş gününün mesai saati

bitimine kadar ilgili il müdürlüğüne kullanım süresi dolmamış ilgili servis kartını/kartlarını

teslim eder. Bu süre içerisinde teslim etmeyenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ti-

carette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı mad-

desinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2012 28204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2014 29015

2- 17/11/2015 29535

3- 14/5/2016 29712

4- 10/6/2017 30092

5- 8/11/2018 30589

6- 11/10/2019 30915

7- 5/2/2021 31386
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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DANIŞTAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7325 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

18 KALEM TIBBİ EĞİTİM MAKETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 18 kalem tıbbi eğitim 

maketi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan idari ve teknik 

şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 25.08.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7397/1-1 
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450 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi 

Başkanlığı Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü ihtiyacı 450 adet tablet bilgisayar 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, Samsung, Lenovo ve Casper markalarından birine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 24.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine, Samsung, Lenovo ve Casper markalarından 

birine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7407/1-1 
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3 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı “3 Kalem Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek 

olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise 

iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve 

ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 25.08.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 7448/1-1 
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PANCAR NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Burdur Şeker Fabrikasına 93.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakliye Hizmet Alımı işi 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
İKN  : 2021/462074 
1- İdarenin: 
a) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
     Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 
c) Elektronik Posta Adresi : - 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021/2022 Kampanya Döneminde 2 kısımdaki; 1 Kısım 

Dinar, Akgün, Alparslan, Beylerli ve Yeşilhüyük 
kantarlarından 22.000 ton ve 2. Kısım Çavdır, Gölhisar, 
Söğüt, Tefenni, Karamanlı ve Alagöz kantarlarından 
71.000 ton olmak üzere 11 kantardan toplam 93.000 Ton 
pancarın Burdur Şeker Fabrikasına karayolu ile nakliye 
işi 

b) Teslim Yeri : Burdur Şeker Fabrikası 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve Saati : 25.08.2021 tarihi, saat 10.00 
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 Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 
dokümanı, KDV dahil 200,00 TL. (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler 25.08.2021 tarihi, saat 10.00’a 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
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. 

 7405/1-1 
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şeker Pancarı Tohumlarının İlaçlanmasında Kullanılacak Bitki Koruma Ürünü Alımı İşi 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İKN  : 2021/468648 
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 : Tel: (0312) 458 55 00 Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : - 5.200 kg Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram 
  (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL % 36 ilaçlarını 
  ihtiva eden hazır karışım, 
     veya 
     - 5.800 kg İmidacloprid FS 600 % 60 + Thiram (TMTD) 

WP % 80 + Hymexazol SL % 36 ilaçlarını ihtiva eden 
hazır karışım 

b) Teslim Yeri : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Birimi 
     Etimesgut/ANKARA 
c) Teslim Tarihi : İdare’nin vereceği programa göre bitki koruma ürünü 

karışımının tamamı sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip; işe başlama tarihinden itibaren, en geç 
30’uncu takvim günü sonuna kadar Teknik Şartname’de 
belirtilen hususlar dahilinde geçici olarak teslim 
edilecektir. İlaçların teslimi belirtilen tarihe 
yetiştirilememesi durumunda yüklenicinin talebi ve 
idarenin uygun görmesi halinde 5 (beş) takvim günü ek 
süre verilebilecek ve bir seferde teslim edilecektir. 
Gecikme halinde, İdari Şartnamenin ilgili maddesi 
hükümleri uygulanacaktır. Bu ilaçların kesin kabul ve 
tesellümü yapılana kadar, ambara geçici teslimlerde 
ödenen nakliye ücreti de dahil olmak üzere yapılan her 
türlü masraflar ve risk yükleniciye ait olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve Saati : 23 Eylül 2021 Perşembe günü, saat 14:00 
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Dahili Satınalma Müdürlüğü’nde 
görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 23/09/2021 Perşembe günü, saat 14:00’a 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 120 (Yüzyirmi) 
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. 

 7406/1-1 
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2021/2022 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR MUHASEBE VE TESELLÜM HİZMET 

İŞLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Pancar Muhasebe (Yaş Pancar Posası), 

Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Yenice-Yaralı-Karacaahmet) Kantarlarında Tesellüm Hizmet 

Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2021/460260 

1-İdarenin 

a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c-) Faks No : 0 312 244 90 78 

2-İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2021/2022 Kampanya 

Döneminde Fabrikamız Pancar Muhasebe (Yaş Pancar 

Posası), Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Yenice-Yaralı-

Karacaahmet) kantarları tesellüm hizmet alımı işi  

  Pancar Muhasebe Tahmini 139 Gün 10 Personel 

  Merkez Bölge Tahmini 139 Gün 34 Personel 

  Polatlı Bölgesi Yaralı Tahmini 95 Gün 7 Personel  

  Polatlı Bölgesi Yenice Tahmini 98 Gün 7 Personel 

  Polatlı Bölgesi Karacaahmet Tahmini 85 Gün 7 Personel 

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c-) İşin Süresi  : Pancar Muhasebe İşe başlama Tarihi : 14.09.2021 

(Tahmini) 

  Pancar Muhasebe İş Bitim Tarihi  : 30.01.2022  

  (Tahmini)  

  Merkez Kantarı İşe Başlama Tarihi: 14.09.2021 

(Tahmini) 

  Merkez Kantarı İş Bitim Tarihi: 30.01.2022  

  (Tahmini) 
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  Polatlı Kantarı (Yaralı) İşe Başlama Tarihi:23.10.2021 

(Tahmini) 

  Polatlı Kantarı (Yaralı) İşin Bitiş Tarihi: 25.01.2022 

(Tahmini)  

  Polatlı Kantarı (Yenice) İşe Başlama Tarihi:23.10.2021 

(Tahmini) 

  Polatlı Kantarı (Yenice) İşin Bitiş Tarihi: 25.01.2022 

(Tahmini) 

  Polatlı Kantarı (Karacaahmet) İşe Başlama Tarihi : 

27.09.2021 (Tahmini) 

  Polatlı Kantarı (Karacaahmet) İşin Bitiş Tarihi : 

20.12.2021 (Tahmini) 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 23.08.2021 Saat 10:00 

4)-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 ₺. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7285/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE  
ONARIM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve 

Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 
İhale Usulü İle ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/460284 
1-İdarenin 
a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 
b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c-) Faks No : 0 312 244 90 78 
2-İhale Konusu Malın 
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2021/2022 Kampanya Döneminde 

Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi 
Hizmet Alımı. 

  9 Personel ile 180 gün 
b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c-) İşin Süresi  : İşe Başlama Tarihi : 15.09.2021 
  İş Bitim Tarihi : 13.03.2022 
3-İhalenin 
a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b-) Tarihi ve Saati : 23.08.2021 Saat 14:00 
4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve  150,00 ₺. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7286/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLEME MAKİNELERİ İLE PAKETLENMESİ, 
STOKLAMA ALANINA TAŞINMASI, İSTİFLENMESİ,  SATILAN PAKETLERİN 

ALICI ARAÇLARINA YÜKLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2021/2022 kampanya döneminde üretilen 180.000 ton (Yüzseksenbinton) yaş pancar 

posasının paketleme makineleri ile paketlenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi,  satılan 
paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işi,  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 : 2021/464931 
1- İdarenin 
a) Adresi   : Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cd. No.1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39- 0222 230 27 38 
c) Elektronik posta adresi   : eskisehirseker@turkseker.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : ± % 20 toleranslı tahmini 180.000 ton (Yüzseksenbinton) 

yaş pancar posasının paketleme makineleri ile paketlenmesi, stoklama alanına taşınması, 
istiflenmesi,  satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer           : Eskişehir Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi                : 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 23/08/2021 Pazartesi günü,  saat 14:00 
4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.Dahil) 

200,00.-  TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir  Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9- İhaleye gerekirse açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edileceğinden ihalede hazır 
bulunulması gerekmektedir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 7414/1-1 
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BANT KONVEYÖR ŞASESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Bant konveyör şasesi temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/462392 
Dosya No : 2124068 
1- İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
     Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi :  
2- İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Bant konveyör şasesi temini: 2 kalem 
b) Teslim Yeri : Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası. 
     Ereğli / ZONGULDAK 
c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İHALENİN: 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 
b) Tarihi ve Saati : 01.09.2021 Çarşamba günü saat: 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif e en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 01.09.2021 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7360/1-1 
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17 ADET İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1266 / 17 Adet İş Makinası Kiralama Hizmet işi AÇIK İHALE USULÜ ile 

ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No  : 2021/459632 
1 - İdarenin 
a) Adı : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Adresi      : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530  
  Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve Faks No.  : 0312 207 27 07 FAX: 0312 286 90 73 
c) İlgili Personel     : Sema MUMCU / İhale Sorumlusu 
d) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr    ssakaci@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın; 
a) Dosya Numarası : TDLHZM-1266 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 24 ay süreli Türkiye Petrolleri Üretim Müdürlüğü, 

  Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü ile Mühendislik 
  Müdürlüğü Ünitelerinin bünyesinde çalıştırılmak 
  üzere Sürücülü 11 adet operatörlü Fork-lift iş 
  makinesi, Sürücülü 5 adet operatörlü Backhoe Loder 

  (Beko Loder) iş makinesi ve 1 adet operatörsüz 
  Fork-lift iş makinesi olmak üzere toplam 17 adet iş 
  makinesi kiralama işidir 

c) Yapılacağı Yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üretim 
  sahalarında 
d) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır. 

  Ancak Yüklenicinin sözleşme bitiminden 30 (otuz) 
gün önce sözleşmenin aynı fiyat ve şartlarda 
uzatılmasını talep etmesi ve İdarenin’de uygun 
görmesi halinde sözleşme en fazla sözleşme 
süresikadar uzatılabilir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 
  MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire 

Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 
2180. Cad. No. 10 / 06530  Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/09/2021 - Saat 11:00 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e- 
posta adresi; 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar, 

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

h) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair dekont/belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.3.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri, sunması zorunludur. 
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İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 
deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu 
kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış her türlü 

bakım onarım hizmet işi ve/veya her türlü karayolu malzeme taşıma işi benzer iş olarak 
değerlendirilecektir. 

5 - İhale dokümanı; 
TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 6. Kat 617 nolu 

odada görülebilir ve şartname bedeli 300,00 TL. (üçyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu, TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR9700015001580072 
90224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı 
adresten elden yada e-mail yoluyla temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orijinali veya EFT belgesi İdareye teslim 
edilecektir.) 

6 - Teklifler, 08/09/2021 tarih Saat 11:00’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama 

hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 
 7457/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ  
İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğünce, 

aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna göre projelendirilerek 
inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya 
verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile  
ihaleye çıkarılmıştır. 

S.N 
İl – İlçe - 

Mahalle 
Ada Parsel 

Alan 

(m2) 
Cinsi 

Makam Oluru 

Tarih-Sayı 

Muhammen 

Bedel  

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Tarih/ 

Saat 

1. 
Aydın – Efeler 

- Meşrutiyet 
2426 1 438,89 Arsa 

11.04.2019 – 

E.51771 
1.222.422,80 36.672,68 

25/08/2021 

10:30 

2. 
Muğla – Milas 

- Güllük 
366 70 7.599,07 Delicelik 

20.05.2021- 

195/201 
3.884.202,42 116.526,07 

26/08/2021 

10:30 

3. 
Muğla – Milas 

- Güllük 
0 2293 1.400,29 Arsa 

07.06.2021- 

235/207 
4.466.004,95 133.980,15 

26/08/2021 

14:30 

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlardan;  
1 NUMARALI TAŞINMAZIN: 
1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, ancak yer 

teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması 
halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda 
başlatılması suretiyle kira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 17 (onyedi) yıl olması. 

2) İşin süresinin başlama süresi olan yer teslim tarihinden itibaren 1. yıl aylık kirasının 
sabit 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 2. 
yılın başından itibaren, bir yıllık inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz önünde 
bulundurularak aylık 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 
3. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki 
yılın Yurt İçi Tüfe oniki aylık ortalaması ( Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık 
kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on 
iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması 
alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi. 

3) Kira süresinin 10.yılı aylık kira bedelinin, yapılacak olan kira artışına ilave olarak %20 
ek artış yapılması sonucunda belirlenmesinin, 

4) Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; tesislere ait mimari, statik, mekanik, 
elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile 
gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, 
uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın 
bitirilerek tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin, bölgedeki çalışma koşulları göz önüne 
alındığında, 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar 
gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, 

 



13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

5) Taşınmazın, onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam 
inşaat alanına göre (İmar durumu ve /veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. 
değişiklik olması halinde söz konusu değişikliğin ihale oranında taraflara yansıtılması, 

6) Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama 
projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin 
önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin 
yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine 
yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme 
süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

7) 3194 sayılı İmar Kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) 
kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %40'a kadar olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi 
değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

8) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan 
masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla 
ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

9) Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (İdareye geri teslim tarihine kadar) 
alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık,Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, 

10) Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, onaylı 
projelere göre yapılacak yapım işiyle ilgili olarak Resmi ve/veya Özel kişi, kurum ve 
kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat, Muvafakat, vb.) iş-işlemlerin 
tamamlanması, bütün iş-işlemlerin tamamının Yüklenici tarafından karşılanarak yapılması ve bu 
hususlarda İdareden herhangi bir bedel ve/veya hak talebinde bulunulmaması, 

11) Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç vb.) 
ödenerek yapılması kaydıyla, söz koonusu taşınmazın imar planı doğrultusunda toplam 
17(onyedi) yıl süreyle yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılması işidir.   

2 NUMARALI TAŞINMAZIN: 
1) Toplam sözleşme süresinin 21 (yirmibir) yıl olarak belirlenmesi, 
2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, 
3) Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 2 (iki) yıl için aylık 

1.500,00 TL + (İhale artış oranı) alınması, 3. yılın başından itibaren iki yıllık inşaat süresindeki 
kira güncellemesi de göz önünde bulundurularak aylık 16.000,00-TL (OnAltıBinTürkLirası) + 
(İhale artış oranı) olarak belirlenmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için 
bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira 
bedeli olarak alınması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar uygulamasının yapılması, 
tesislere ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat 
detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını 
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müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının 
İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 
tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin 2 
(iki) yıl içerisinde tamamlanması, 

6) İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz 
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici 
inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (Tatil Köyü-Pansiyon) artma/değişiklik olması 
halinde bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından defaten İdaremize 
ödenmesi, 

8) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

9) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve 
yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru 
edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

Şartlarıyla ilgili mevzuat kapsamında imar planında belirtilen fonksiyona (Tatil Köyü-
Pansiyon) uygun olarak 21 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması 
işidir. 

3 NUMARALI TAŞINMAZIN: 
1) Toplam sözleşme süresinin 21 (yirmibir) yıl olarak belirlenmesi, 
2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, 
3) Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 2 (iki) yıl için aylık 

1.000,00 TL + (İhale artış oranı) alınması, 3. yılın başından itibaren iki yıllık inşaat süresindeki 
kira güncellemesi de göz önünde bulundurularak aylık 10.000,00-TL (OnbinTürkLirası) + (İhale 
artış oranı) olarak belirlenmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için bir 
önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira 
bedeli olarak alınması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar uygulamasının yapılması, 
tesislere ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat 
detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını 
müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının 
İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 
tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin, 
bölgedeki çalışma koşullarının zorluğu ve inşaat yasağı da göz önüne alındığında, 2 (iki) yıl 
içerisinde tamamlanması, 

6) İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz 
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici 
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inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (Ticaret+ Konut) artma/değişiklik olması halinde 
ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından defaten İdaremize 
ödenmesi, 

8) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

9) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve 
yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru 
edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

Şartlarıyla ilgili mevzuat kapsamında imar planında belirtilen fonksiyona (Ticaret+Konut) 
uygun olarak 21 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması işidir. 

B- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Güzelhisar Mh. Yedi Eylül 
Cad. No:3 Kat:3 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasında ücretsiz olarak görülebilir. Herbir iş için İhale dokümanı satış bedeli: 500,00-TL olup 
T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 
TR 60 0001 5001 5800 7309 6488 14 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek 
yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır. 

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.(onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda 
belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat 
bedeline ait ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki 
TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat 
mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri 
taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)    

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %70'e kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %70'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ( 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki 
inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti ) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 
konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).  

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

m) Teklif mektubunu içeren iç zarf 
E- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek  gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
F- Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar  sözleşme esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 
G- 2 numaralı taşınmazın imar uygulama dosya bedeli olan 7.000,00-TL + KDV tutarı 

sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. 
H- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 7274/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisi’nin 28.06.2021 tarih 264/261 sayılı Kararı gereği kat karşılığı inşaat yapım ihalesine 
çıkartılmıştır. 

İli : İzmir 
İlçesi : Dikili 
Mahallesi : Çandarlı 
Caddesi : Ferhat Uysal Caddesi 
Sokağı : - 
Vasfı :  Arsa 
Yüzölçümü :  1129/2 : 3976 m2, 1363/13 :4926,92 m2, 

1364/1:7200,56 m2, 1365/1:4641,92 m2 
Pafta : - 
Ada / Parsel No :  1129/2, 1363/13,1364/1, 1365/1 ada/parseller 
Malik :  Hacı Ali Ağa Camii Vakfı 
  Vakıflar Meclisi Kararı / Tarih ve No.su : 28.06.2021 

tarih 264/261 sayılı 
TAHMİNİ BEDEL   26.246.000-TL00-KRŞ 

(YirmialtımilyonikiyüzkırkaltıbinTürklirası) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 787.380-TL 00-KRŞ 

(YediyüzseksenyedibinüçyüzseksenTürkLirası) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 09.09.2021  tarih ve saat 14:00 
İŞİN ADI : İzmir ili Dikili ilçesi, Çandarlı mahallesinde bulunan, 

tapunun 1129 ada, 2 parsel, 1363 ada, 13 parsel, 1364 
ada, 1 parsel, 1365 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar 
üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi. 

Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmazlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisinin 28.06.2021 tarihli ve 264/261  sayılı Kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari 
şartlarla ihale edilecektir: 

1- Belediyesince ön onaylı mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inşaatın en az; 
1129 ada, 2 parsel A blok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 no.lu bağımsız bölümler, 
1365 ada, 1 parsel B blok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20 no.lu bağımsız 
bölümler, 1363 ada, 13 parsel A blok 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 no.lu bağımsız 
bölümler, 1364 ada, 1 parsel A blok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 
23 no.lu bağımsız bölümlere ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakfa alınması, paylaşım dışı 
kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi 

2- Mimari proje değişikliği yapılması durumunda paylaşım oranının ihalede oluşacak kat 
karşılığı oranından az olmaması ve vakfa alınacak bağımsız bölümlerin seçiminin İdare yetkisinde 
olması, 

3- Taşınmaz ile ilgili, ifraz-tevhit terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, 
ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar 
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doğrultusunda imalatın yapılması, varsa otopark bedelinin ödenmesi, proje ve imalat aşamasında 
öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici 
tarafından karşılanması, 

4- Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar Odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla 
olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi, 

5- İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize 
yansıtılması 

6- 634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

7- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

Kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 
İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte  Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
250,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 09.09.2021  tarih ve saat 
14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
İç zarfı ve şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

(İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
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belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici 
kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere 
ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter 
onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen 
sürelerde İdareye teslim edilir.) 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:6), 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 09.09.2021  tarih ve 
saat 14:00’e  kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İLAN OLUNUR 7112/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Samsun İli Çarşamba Belediye Başkanlığından: 
09.08.2021 tarih ve 31563 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızın düzeltme ilanıdır. 
Madde 1- İhale Konusu İşe İlişkin bilgiler 
Mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne ait alan Belediyemiz adına tahsisli İlçemiz 

Hürriyet Mahallesi mevkiinde bulunan 50,86 hektar Hürriyet B tipi Mesire Alanı ve Hazineye ait 
Belediyemiz adına tahsisli 60,20 ha kıyı alanında şartnamesinde öngörülen yapı ve tesisler ile 
faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak 9 yıl süre ile işletilmesi işidir. 

Madde 2- Muhammen Bedel: 
a- Hürriyet B tipi Mesire Alanı için ilk yıl sabit kira bedeli 56.000 TL’dir. Bu kira parası 

asgari sabit kira parası olup; ödenmesi gereken zorunlu kiradır. Kira bedeli, “Yıllık asgari kira 
bedeli” miktarından az olmamak kaydıyla, ciro esasına göre belirlenecektir. Gerçekleşen cironun 
% 5’i yıllık asgari sabit kiranın altında dahi olsa yıllık asgari sabit kira parası ödenecektir. Buna 
mukabil gerçekleşen cironun %5’i yıllık asgari sabit kira parasının üstünde olur ise aradaki fark 
kiracı tarafından ayrıca ödenecektir. Kiralananın aylık kirası “Yıllık Asgari Kira Bedeli” 
miktarından az olmamak üzere Kiracının yıl içerisinde gerçekleştirdiği satışların % 5 tutarıdır. 

b- İlk Yıl 60,20 ha kıyı alanında İşletme Hakkı Kira Bedeli yıllık cironun %3’dür. 
Bu iş için 9 yıllık tahmini kira bedeli 504.000 TL’nin % 3 geçici teminat olarak 

alınacaktır. 
Madde 3- İhale 24.08.2021 tarihinde, saat 10:30’da Belediye Toplantı salonunda 

yapılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre Kapalı Teklif 
(artırma) Usulü yapılacaktır. 

Madde 4- Kiraya Verme İhale Şartnamesi ve Eklerinin (İhale Dokümanı) Görülmesi ve 
Temini 

4.1- İhale dokümanı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak 
görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. Dokümanının satış bedeli 1000 TL’dir. 

4.2- İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Çarşamba Belediyesinin veznesine ya da 
Vakıflar Bankası Çarşamba Şubesi’ndeki IBAN TR 220001500158007261547974 numaralı 
hesabına yatıracaklardır. 

Madde 5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: İhaleye katılmak isteyen gerçek ve 
tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları 
eksiksiz bir şekilde 24.08.2021 tarih ve saat 10:30’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim 
edeceklerdir. 

Madde 7- İhaleye Katılabilme Şartları ve Yeterlik Kriterleri ile İstenilen Belgeler 
7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 
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a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, (Nüfus Cüzdanının aslı 

veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-Devlet den alınan nüfus kayıt 

örneği ile belgelenir) (ortak girişim olması halinde her ortak için belgelendirilmesi) 

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel 

kişiliğe haiz olmak.(Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek) (ortak girişim olması halinde her ortak için 

belgelendirilir) 

c) Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak 

ihaleye katılımda bulunanlar ve ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası (Varsa) ve e-mail adreslerini bildirmeleri, 

e) Bu iş için 10.000.000.-TL (ONMİLYON) tutarına denk gelecek Nakit mevduat ve 

kullanılmamış kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun 

ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans mektubu ve onay 

belgelerinin aslını vermek. (İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde; ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri ortaklardan biri tarafından sağlanması yeterli kabul edilecektir. 

Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat veya kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

f) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri 

g) Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. 

- Gerçek Kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek 

h) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu dair belge ve Ticaret Sicil gazetesinin suretini vermek. 

- Ortak Girişim olması halinde, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket 

olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı 

belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket ana 

sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

ı) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine 

borcunun olmadığına dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

i) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internet den alınan Sosyal Güvenlik 

Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her 

bir ortak için belgelendirilmesi gerekmektedir. 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567 

j) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

k) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
l) Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin 

ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi” 
m) İmza Sirkülerini vermek 
- (1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
- (2)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek 
- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 

(1) ve (2) maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek 
n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
o) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (c), (d), (g), (h), (ı), (i) bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

p) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 
belgelendirilecektir ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine daire söz 
konusu ihale dokümanı ve eklerinin her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması 
gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde tüm ortakların ihale dokümanı ve eklerinin 
imzalanması gerekmektedir.) 

r) İdare adına alınmış % 3 tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu, Bankalar veya 
özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını 
vermek, Ortak girişim olması halinde ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birisinin geçici 
teminata ait belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir. 

7.2- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek 
zorundadır.(ibraz edilenin aynısıdır ibaresi kabul edilmeyecektir) 

8- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmez. 

9- Söz konusu ihale ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir. 
10- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir 
İlan olunur. 7394/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 
Sivas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 

Belediyemiz encümeninin 06/08/2021 tarih ve 878 sayılı kararı uyarınca 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Artırma usulü ile 
ayrı ayrı satılacaktır. 

İhalesi; 24 Ağustos 2021 SALI günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir 
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve 
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. 
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve 
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

S. 
NO 

MAHALLESİ ADA PARSEL PAYI 
ALANI 

(m2) 
MUHAMMEN 

BEDEL(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 
1 UZUNTEPE 5483 47 320899/341202 3.208,99 1.925.394,00 57.762,00 
2 KILAVUZ 5029 41 TAM 6.535,14 8.495.682,00 254.871,00 
3 KILAVUZ 5029 42 TAM 6.565,71 8.535.423,00 256.063,00 
4 KILAVUZ 5029 43 TAM 6.598,58 9.897.870,00 296.936,10 
5 İŞHAN 123 59 TAM 1.531,99 3.063.980,00 91.920,00 
6 İŞHAN 123 62 TAM 1.172,36 2.344.720,00 70.342,00 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için); 
a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir 

belgenin ibrazı, 
b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair 

yetki belgesi imza sirküleri, 
c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak 

girilmesi halinde ortak girişim belgesi, 
d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması 

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, 
e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi 

ibraz etmeleri, 
f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içeresinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi, 

g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası 
ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü 
belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini 
taşımalarını gerekmektedir, 

i- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
1- Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait 
olduğunun yazılması(dış zarf) 

2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta 
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam 
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf) 

İlan olunur. 7350/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN 
DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 7452/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7447/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7446/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7446/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7446/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7449/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/9/1-1 

 



13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/12/1-1 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7450/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7469/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7469/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7469/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7469/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7469/5/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7408/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7409/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7412/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7413/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden 
karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda 
belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 adet 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
İlan 
No Unvanı Adet KPSS 

Puan Türü Nitelikler 

65 Hemşire 12 KPSSP3 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
Lisans Bölümü mezunu olmak. 

66 Hemşire 11 KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı 
mezunu olmak. 

67 Laborant 1 KPSSP93 
Sağlık Laboratuvarı veya Tıbbi Laboratuvar 
veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans 
Programı mezunu olmak. 

68 Röntgen 
Teknisyeni 2 KPSSP93 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Önlisans Programı mezunu olmak. 
A-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi 

bir engeli olmamak. 
4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak 
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı 
istenecektir)  

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 

olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru 
şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. 
Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru 
sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini 
başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri 
(öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi 
vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını 
tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir. 

2- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve 
eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru 
takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde 
başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik 
belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri) 
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3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu 

sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması 
halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre 
atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme 
yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda 
https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. 

2- İlan edilen 1. ve 2. ilandan kadro sayısının 1 katı yedek aday; diğer numaralı ilanlardan 
kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan 
adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi 
halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. 

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
  7310/1-1 

—— • —— 
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 

İlan 
Numarası 

Kuruluş Bölüm 
Anabilim/ 
Anasanat/ 
Program 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

İlan Açıklaması 

124 
Güneş 

Enerjisi 
Enstitüsü 

 
Enerji 

Teknolojisi 
1 DOÇENT 1 

Makine Mühendisliğinde doktora 
yapmış olmak ve Makine 

Mühendisliği Bilim alanında 
doçent olmak, kritik  akışkan 

teknolojileri ile biyoyakıt üretim  
ve  biyorafineri alanlarında 

çalışmaları olmak. 

Yukarıda belirtilen 124 No'lu ilan iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7458/1-1 

—— • —— 
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
10.08.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi alımı ilanımızdaki aşağıda belirtilen kadronun anabilim dalı düzeltilmiş olup 
kadromuza başvurular halen devam etmektedir. 
 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROG. 
KADRO  
UNVANI 

DERECE ADET 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1) 
1 1 

 7451/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

17.07.2021 tarih ve 31544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere 
duyurulmaktadır. 

 7399/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 7344/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 7345/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
7356  adaya  Ait  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  (55800)  

Belediyemiz   İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü,  Planlama  Şubesi  İlan  Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7159/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 05.02.2021 gün ve 054 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2021 gün ve 1268 sayılı kararı ile onaylanan 
“Pursaklar, Mimar Sinan Mahallesi 95580 Adanın Güneybatısında Yer Alan Park Alanına ve 
Saray Fatih Mahallesi 98906 Ada 1 Parsele Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi 
ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 
gün süreyle askıya çıkartılmıştır.  

İlanen ilgililere duyurulur. 7330/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 04.03.2021 gün ve 074 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 gün ve 1166 sayılı kararı ile onaylanan 
“Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün 
süreyle askıya çıkartılmıştır.  

İlanen ilgililere duyurulur. 7331/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden: 

TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET  

MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASINA GÖRE  

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (MÜHENDİS) ALIMINA İLİŞKİN İLAN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatında 

istihdam edilmek üzere Mühendis pozisyonunda 2020 KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 50 

(elli) puan almış adaylar arasından 3 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1- ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1.1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 

1,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip 

olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 

atanması için istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya 

sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl 

süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. 

1.2.ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer 

alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. 

2- Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen 

adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer 

Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka 

yüklemeleri gerekmektedir. 
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3- Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 
4- 2020 Yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 
5- Adayların 3 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır. 
2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 
Başvurular dijital ortamda 13/08/2021- 22/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru 

yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu 
İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını 
gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Başvurular 22/08/2021 tarihinde 23:59:59’da sona erecektir. 

3. YERLEŞTİRME İŞLEMİ 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları 
taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2020 yılı KPSSP3, puan türü sıralaması esas alınmak 
suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle 
önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler 
www.mgm.gov.tr  adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 
Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

 
EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler 

S.NO UNVANI BİRİMİ 
Pozisyon 

Adedi 
ARANILAN NİTELİK 

1 Mühendis Gaziantep 1 
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS 

PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK 

2 Mühendis Muş 1 
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS 

PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK 

3 Mühendis Rize 1 
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS 

PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 7380/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.  

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile 
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 
(altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK 
formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, 
özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları 
Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri 
gerekmektedir. 

İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil 
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği 
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir 

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını 
sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- 
yonergesi-30072020rev3.pdf) 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul 
edilmeyecektir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL 
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 13-27 Ağustos 2021 

BİRİM 
BÖLÜM/PROG./ 
ANABİLİM DALI 

UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi 
PROF. 

DR 
1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi 
DOÇ. 
DR. 

1 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
PROF. 

DR. 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DOÇ. 
DR. 

1 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
Doçent olmak 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2021 – Sayı : 31567 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
doktora veya tıpta uzmanlık yapmış 
olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji 
PROF. 

DR. 
1 

Tıbbi Onoloji alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji DOÇ. DR. 1 Tıbbi Onoloji alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Tıbbi Onoloji alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
PROF. 

DR. 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DOÇ. DR. 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında doktora veya tıpta uzmanlık 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
PROF. 

DR. 
1 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 
alanında Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
DOÇ. DR. 1 

 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 
alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 
alanında doktora veya tıpta uzmanlık 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Endokrin ve 
Metabolizma 
Hastalıkları 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 
Endokrin ve metabolizma hastalıkları 
alanında doktora veya tıpta uzmanlık 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Endokrin ve 
Metabolizma 
Hastalıkları 

DOÇ. DR. 1 
Endokrin ve metabolizma hastalıkları 
alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Endokrin ve 
Metabolizma 
Hastalıkları 

PROF. 
DR. 

1 
Endokrin ve metabolizma hastalıkları 
alanında doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi Romotoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Romotoloji alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Romotoloji DOÇ. DR. 1 Romotoloji alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Romotoloji 
PROF. 

DR. 
1 

Romotoloji alanında doçent veya 
profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Anestezi ve rehabilitasyon alanında 
doktora veya tıpta uzmanlık yapmış 
olmak 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
DOÇ. DR. 1 

Anestezi ve rehabilitasyon alanında 
Doçent olmak 
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Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
PROF. 

DR. 
1 

Anestezi ve rehabilitasyon alanında 
doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Halk Sağlığı alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı DOÇ. DR. 1** Halk Sağlığı alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
PROF. 

DR. 
1** 

Halk Sağlığı alanında doçent veya 
profesör olmak 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2 

Radyoloji alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Radyoloji DOÇ. DR. 1 Radyoloji alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
PROF. 

DR. 
1 

Radyoloji alanında doçent veya 
profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
alanında doktora veya tıpta uzmanlık 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
DOÇ. DR. 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
PROF. 

DR. 
1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
alanında doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İç Hastalıkları alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları DOÇ. DR. 1 İç Hastalıkları alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
PROF. 

DR. 
1 

İç Hastalıkları alanında doçent veya 
profesör olmak 

Tıp Fakültesi Acil Tıp 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Acil Tıp alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi DOÇ. DR. 1 
Göğüs Cerrahisi alanında Doçent 
olmak 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DOÇ. DR. 1 
Göz Hastalıkları alanında doçent 
olmak 

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Radyasyon Onkolojisi alanında 
doktora veya tıpta uzmanlık yapmış 
olmak 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Moleküler Biyoloji- genetik ve 
biyoteknoloji alanında yüksek lisans 
ve moleküler tıp alanında doktora 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Biyoistatistik alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Anatomi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Anatomi alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Anatomi DOÇ. DR. 1** Anatomi alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Anatomi 
PROF. 

DR. 
1** 

Anatomi alanında doçent veya 
profesör olmak 
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Tıp Fakültesi Nöroloji PROF.DR. 1 
Nöroloji alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

Tıp Fakültesi Nöroloji DOÇ. DR. 1 Nöroloji alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Nöroloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Nöroloji alanında doktora veya tıpta 
uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Farmakoloji alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji DOÇ. DR. 1 Farmakoloji alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
PROF. 
DR.. 

1 
Farmakoloji alanında doçent veya 
profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Beyin cerrahisi alanında doktora veya 
tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
DOÇ. DR. 1 

Beyin cerrahisi alanında Doçent 
olmak 

Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
PROF. 
DR.. 

1 
Beyin cerrahisi alanında doçent veya 
profesör olmak 

Diş Hekimliği 
Ağız,Diş ve Çene 

Cerrahisi 
PROF. 
DR.. 

1 ** 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 
Dalında Profesör Unvanı almış 
olmak, Profesörlük ataması için 
gerekli kriterleri sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği 
Ağız,Diş ve Çene 

Cerrahisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2 * 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Ağız,Diş ve Çene 

Radyolojisi 
DOÇ. DR. 1 * 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında Doçent Unvanı 
almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Ağız,Diş ve Çene 

Radyolojisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 * 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Ağız,Diş ve Çene 

Radyolojisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 ** 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Endodonti 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2 * 

Endodonti Anabilim Dalında Doktora 
veya Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Ortodonti 
PROF. 
DR.. 

1* 

Ortodonti Anabilim Dalında Profesör 
Unvanı almış olmak veya Profesörlük 
ataması için gerekli kriterleri sağlıyor 
olmak. 

Diş Hekimliği Ortodonti DOÇ. DR. 1* 
Ortodonti Anabilim Dalında Doçent 
Unvanı almış olmak. 

Diş Hekimliği Ortodonti 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
3* 

Ortodonti Anabilim Dalında Doktora 
veya Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Pedodonti 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1* 

Pedodonti Anabilim Dalında Doktora 
veya Uzmanlık yapmış olmak. 
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Diş Hekimliği Pedodonti 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Pedodonti Anabilim Dalında Doktora 
veya Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Periodontoloji 
PROF. 
DR.. 

1* 

Periodontoloji Anabilim Dalında 
Profesör Unvanı almış olmak, 
Profesörlük ataması için gerekli 
kriterleri sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği Periodontoloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Periodontoloji Anabilim Dalında 
Doktora veya Uzmanlık yapmış 
olmak. 

Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi 
PROF. 
DR.. 

1* 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Profesör Unvanı almış olmak 
veya Profesörlük ataması için gerekli 
kriterleri sağlıyor olmak. 

Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1* 
Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doçent Unvanı almış olmak. 

Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2* 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2** 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Restoratif Diş 

Tedavisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
3* 

Restotatif Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Restoratif Diş 

Tedavisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1** 

Restotatif Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği 
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği 
 7351/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri: 
1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin 

edilecektir. www.okan.edu.tr) 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 
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5. ALES Belgesi 
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 

dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge) 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. 2 adet fotoğraf 
Başvuru Yeri: 
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -

Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen 
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
http://www.okan.edu.tr 

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 13-27 Ağustos 2021 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/PROG./ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN KADRO ALES 

YABANCI 

DİL 
ÖZEL ŞARTLAR 

TIP 

FAKÜLTESİ 
FİZYOLOJİ 

ÖĞR. 

GÖR. 
1* 70 50 

Tıp, diş hekimliği, veteriner 

hekimlik mezunu olmak. Fizyoloji 

Alanında Doktora yapmış olmak 

veya yapıyor olmak. 

TIP 

FAKÜLTESİ 

TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ 

ÖĞR. 

GÖR. 
1* 70 50 

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında 

Doktora yapmış veya yapıyor 

olmak. 

Tıbbi mikrobiyoloji alanında 

doktora yapmış veya yapıyor 

olmak 

DİŞ 

HEKİMLİĞİ 
ORTODONTİ 

ÖĞR. 

GÖR. 
3 * 70 50 

Ortodonti Anabilim Dalında 

Doktora veya Uzmanlık yapmış 

olmak. 

DİŞ 

HEKİMLİĞİ 
PEDODONTİ 

ÖĞR. 

GÖR. 
2 * 70 50 

Pedodonti Anabilim Dalında 

Doktora veya Uzmanlık yapmış 

olmak. 

DİŞ 

HEKİMLİĞİ 
PERİODONTOLOJİ 

ÖĞR. 

GÖR. 
1 * 70 50 

Periodontoloji Anabilim Dalında 

Doktora veya Uzmanlık yapmış 

olmak. 

DİŞ 

HEKİMLİĞİ 

PROTETİK DİŞ 

TEDAVİSİ 

ÖĞR. 

GÖR. 
3 * 70 50 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 

Dalında Doktora veya Uzmanlık 

yapmış olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi : 13.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 27.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.09.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 03.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.09.2021 
 7351/2/1-1 
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları 
uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış 
olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, 
ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, 
doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, ikametgah 
belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri 
belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) takım dosyayı, 
özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne 
göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme 
Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne; 

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden 
veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil başarı belgesi, 
doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, ikametgah 
belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış)  ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik 
ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim 
Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne; 

4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan 
açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, askerlik durum belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) 
doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren 
elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen 
“Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek 
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da 
posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz 
sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon 
numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı 
olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. 

7 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından 
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oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 
8 - Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış 

olması şarttır. 
9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

10 - Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları 
gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11 - Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 
Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS 
NOT: 
İlanımıza http://www.sivas.edu.tr  web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir. 
SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ’na, 
SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne http://www.sivas.edu.tr  

web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 
DALI/PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 
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E 
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İLAN ŞARTLARI 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Kimya 
Mühendisliği 

Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 
Kimya Mühendisliği alanında lisans, yüksek 
lisans, doktora yapmış olmak. Doçentliğini 
Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik - 
Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve Sistemler 
ABD 

Profesör 
(*) 

1 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Gömülü sistemler ve mikroişlemciler 
üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik - 
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik Makineleri 
ABD 

Profesör 
(*) 

1 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Elektrik Makineleri üzerine çalışmaları 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Konstrüksiyon ve 
İmalat ABD 

Profesör 
(*) 

1 1 

Makine Mühendisliği alanında lisans, 
yüksek lisans, doktora yapmış olmak. 
Makine Mühendisliği alanında Doçent 
unvanı almış olmak. Konstrüksiyon ve 
İmalat üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Termodinamik ve 
Enerji ABD 

Profesör 
(*) 

1 1 

Makine Mühendisliği alanında lisans, 
yüksek lisans, doktora yapmış olmak. 
Makine Mühendisliği alanında Doçent 
unvanı almış olmak. Termodinamik ve 
Enerji üzerine çalışmaları olmak. 

Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fak. 

Uçak 
Mühendisliği 

Hava Aracı Yapıları 
ve Malzemeleri ABD 

Doçent 3 1 

Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği Bilim 
Alanında doçentliğini almış olmak. Hava 
Aracı Yapıları ve Malzemeleri üzerine 
çalışmaları olmak. 
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Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fak. 

Uçak 
Mühendisliği 

Kontrol ABD Doçent 3 1 

Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği 
Bilim Alanında doçentliğini almış olmak. 
Hava Araçları Kontrolü üzerine çalışmaları 
olmak. 

Tarım Bilimleri ve 
Teknoloji Fak. 

Bitki Koruma Entomoloji ABD 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimini 
Bitki Koruma bölümünde tamamlamış 
olmak; Doktorasını Entomoloji Ana bilim 
dalı, Nematoloji alanında yapmış olmak, 
Bitki Paraziti ve Entomopatojenik 
Nematotlar konusunda çalışmaları olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar Bilimleri 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik 
Mühendisliği ya da Matematik lisans 
mezunu olmak. 
Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ya da 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Anabilim 
Dallarından birinde yapmış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar Donanımı 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik 
Mühendisliği ya da Matematik lisans 
mezunu olmak. 
Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ya da 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Anabilim 
Dallarından birinde yapmış olmak. 

Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi 

Uçak 
Mühendisliği 

Havacılık ve Uçak 
Teknolojisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında 
Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip 
olmak, Deneysel Aerodinamik Çalışmalar 
alanında tecrübe sahibi olmak, Rüzgar 
Tünelleri Tasarımı alanında tecrübe sahibi 
olmak. 

(*) İngilizce dilinden “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı 
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. Maddesinin 7. 
Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak. 7337/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim 
Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 
takım, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 
BİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI 

ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 

Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doç. Dr. 1 

Bebek ve ergen psikiyatrisi 
alanlarında çalışıyor olmak ve bu 
alanda uluslararası yayına sahip 
olmak. 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Prof. Dr. 1  

Doç. Dr. 1  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1  

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Üniversitelerin Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği ve Bilişim 
Sistemleri lisans programlarının 
birinden mezun olmak ve bu 
alanlarda tezli yüksek lisans ve 
doktora derecesine sahip olmak. 
Nesne tabanlı programlama, veri 
tabanı tasarımı ve yönetimi, işletim 
sistemleri, programlama dilleri, bilgi 
yönetimi, bilgi erişimi, insan 
bilgisayar etkileşimi, makina 
öğrenmesi, yapay zeka, bilgisayar 
ağları gibi alanlardan bir kaçında 
ders verebilir durumda olmak. İlgili 
alanlarda ulusal veya uluslararası 
dergilerde yayın yapmış olmak. 

 7354/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 7376/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 4371)
–– 28/7/2021 Tarihinde Başlayan ve Başta Akdeniz ile Ege Kıyılarındaki İller

Olmak Üzere Farklı İllerimizde Meydana Gelen Yangın Afetleri ile Ülkemizin
Birçok Bölgesinde Meydana Gelen Sel Afetlerinden Zarar Gören ve Bundan
Sonra Meydana Gelebilecek Yangın ve Sel Afetlerinden Zarar Görecek Afetzedeler
İçin Yardım Kampanyası Başlatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4372)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı
Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının
Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/409,

410)

YÖNETMELİKLER
–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve

Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet
ve Çevre Yönetmeliği

–– Aerosol Kaplar Yönetmeliği (75/324/AT)
–– Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliği (AB/1230/2012)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10367 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/33554 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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