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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

           Karar Sayısı : 2012/4000
           Hükümetimiz adına 22 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kap-
samında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin
Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1”in onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 14/11/2012 tarihli ve HUM/5990817 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Aralık 2012
PERŞEMBE

Sayı : 28503



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI
KOMİSYONU ARASINDA IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ BİLEŞENİ

KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN ENPI KARADENİZ HAVZASI
PROGRAMI’NA KATILIMININ FİNANSMANINA İLİŞKİN

PROGRAM HAKKINDA 2007 YILI FİNANSMAN
ANLAŞMASINA DAİR

ZEYİLNAME No 1

Bu zeyilnamenin imzalanması için Genişleme Genel Müdürlüğünün B Biriminin Baş-
kanı Alexandra Cas Granje tarafından temsil edilen Avrupa Komisyonu (kısaca “Komisyon”
olarak anılacaktır) tarafından temsil edilen Avrupa Birliği (kısaca “Birlik” olarak anılacaktır)

ve diğer tarafta,
Bu zeyilnamenin imzalanması için Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı ve Ulusal IPA

Koordinatörü (NIPAC) Büyükelçi Sn. Haluk Ilıcak tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti (“yararlanıcı ülke” olarak anılacaktır),

Türkiye’nin 2007 yılı için IPA II. Bileşeni altındaki ENPI Karadeniz Havzasında Sınır
Ötesi İşbirliği Programına katılımı hakkında, Birlik ve yararlanıcı ülke tarafından imzalanan
Finansman Anlaşması (kısaca Finansman Anlaşması olarak anılacaktır) ile ilgili olarak,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE MUTABIK KALMIŞLARDIR:
Madde 1 – Nitelik ve Konu
31 Mayıs 2012 tarihli ve C (2012) 3663 sayılı Komisyon Kararı’nın kabul edilmesini

müteakip, Türkiye’nin 2007 yılı için IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni altındaki ENPI Kara-
deniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılımının finansmanı hakkındaki uygu-
lama süresi 24 ay uzatılmıştır. Düzenlemenin son uygulama tarihi 31 Aralık 2014, son ödeme
tarihi ise 31 Aralık 2015 olarak belirlenmiştir.

Finansman Anlaşmasının 6 ncı Maddesinin birinci fıkrasındaki son uygulama tarihi bu
doğrultuda değiştirilmiştir:

Sözleşmeler, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla 4 yıl içerisinde imzalanmalıdır.
Madde 2
Orijinal Finansman Anlaşmasının diğer tüm koşul ve şartları değişiklik yapılmadan

muhafaza edilmiştir.
Madde 3
Finansman Anlaşması’nın bu zeyilnamesi İngilizce dilinde ve iki nüsha halinde hazır-

lanmıştır.
Madde 4 – Yürürlüğe Girme
Finansman Anlaşması’nın bu zeyilnamesi, lehtar devletin Türkiye Cumhuriyeti’nde bu

anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm iç işlemlerin tamamlandığını Komisyon’a
bildirdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

İMZALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Avrupa Birliği adına,
Büyükelçi M. Haluk Ilıcak, Alexandra Cas Granje,
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Genişleme Genel Müdürlüğü B Birimi
Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) Başkanı

İmza: _____________________________ İmza: _____________________________

22 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da 25 Eylül 2012 tarihinde Brüksel’de
imzalanmıştır. imzalanmıştır.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/3948

           Ekli haritada gösterilen güzergâh üzerinde tesis edilecek enerji iletim hattının yapımı

amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2/11/2012 tarihli ve

1293 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                 E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

            M. Z. ÇAĞLAYAN                             C. YILMAZ                                    S. KILIÇ                                     M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                E. BAYRAKTAR

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2012/3979

           Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Dalaman Sivil Havacılık

Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 10/11/2012 tarihli ve 157959 sayılı yazısı

üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3980

           Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu ku-

rulması; Millî Eğitim Bakanlığının 10/11/2012 tarihli ve 158014 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983

tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3998

           Ekli listede ili, ilçesi, köyü ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 19/11/2012 tarihli ve 17181 sayılı yazısı üzerine,

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/4008

           Ekli haritalarda gösterilen güzergâhlar üzerinde tesis edilecek enerji iletim hatlarının

yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin

ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12/11/2012 tarihli

ve 1343 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/4009

           Ekli listede ili, ilçesi, köyü ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20/11/2012 tarihli ve 17206 sayılı yazısı üzerine,

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/4014

           Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkan-

lığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2012 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 İ. N. ŞAHİN                                    F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA

ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin

Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c), (ç)

ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi

eklenmiştir.

“b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan aylık gösterge

tablosundaki rakamların aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak 0,073737 aylık katsayısı,”

“f) Bu Karara ekli cetvelde yer alan emsal katsayılar,”

MADDE 2 – Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci cümlesindeki “tutarlar, 193 sayılı

Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek “asgari geçim indirimi” tutarı da dikkate alınmak

suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra yurt dışına transfer edilir.” ibaresi “tu-

tarlardan, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek “asgari geçim indirimi” tutarı

da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra net tutar belirlenir.

Ayrıca bu tutardan 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl aylık üzerinden ilgili

mevzuatına göre yapılması gereken her türlü kanuni kesintiler de düşüldükten sonra kalan tutar

yurt dışına transfer edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Karara ekli emsal cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Karar, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

23/7/2009 27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/11/2009 27412

2- 22/2/2010 27501

3- 11/2/2011 27843

4- 3/7/2011 27983

5- 29/11/2011 28127

6- 15/1/2012 28174

7- 1/11/2012 28454
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           Karar Sayısı : 2012/4015

           Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile pafta, ada

ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların, yürütülen yeşil alan ve yol çalışmaları kapsamında

Şahinbey Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 20/11/2012 tarihli

ve 28747 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/4017

           6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin

Satışı Hakkında Kanunun uygulanmasından elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin Kararda

değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 10 uncu mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. ŞİMŞEK                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

28/11/2012 TARİHLİ VE 2012/4017 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi

ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun uygulanmasından elde edilen

gelirlerin kullanımına ilişkin 11/10/2012 tarihli ve 2012/3907 sayılı Kararnamenin eki Kararın

1 inci maddesinde yer alan “yüzde 0,52’sinin” ibaresi “yüzde 3’ünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar 24/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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           Karar Sayısı : 2012/4026

           Ekli “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
14/11/2012 tarihli ve 16983 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu mad-
desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

           MADDE 1 – 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 3 üncü mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           “(2) Ekli listede belirlenen havzalarda 2012 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı
yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kul-
lananlar), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale,
çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinin ilçe bazında TÜİK ortalama verimleri
dikkate alınarak üreticiler desteklenir.”
           MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-
lüğe girer.
           MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/5/2012 28285
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YÖNETMELİKLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM
SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

(SHY-M)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava taşımacılığı yapmak üzere yetki-

lendirilen hava taşıma işletmelerinin bünyelerinde bulunan hava araçlarına uçuşa elverişlilik
sertifikası düzenlenmesi, faaliyette bulunduğu süre boyunca sürekli uçuşa elverişliliğinin sağ-
lanması için gereken bakım sisteminin kurulması ve önlemlerin alınması konusundaki usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ticari,

genel ve balonla hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişileri, bu
amaçla kullanılacak hava araçlarını ve hava araçlarına takılan her türlü komponent de dâhil ol-
mak üzere, sürekli uçuşa elverişlilik hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu
kuruluşlarda görev yapan yönetici ve ilgili teknik personeli ve sürekli uçuşa elverişliliğin sağ-
lanması için alınacak önlemleri kapsar.

(2) 8/3/1987 tarihli ve 19394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çok Hafif Hava Araç-
ları İşletme Yönetmeliği (SHY-6C) kapsamına giren hava araçları ticari, genel ve balonla hava
taşımacılığı yapan işletmeler tarafından işletilse dâhi bu Yönetmelik kapsamına girmez.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununa, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanuna, 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun Uluslararası Operasyon
konulu Ek-6’sına, Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8 ve EASA Part-M’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AMOC: Alternatif kabul edilebilir yöntemleri,
b) Asgari teçhizat listesi (MEL): Hava aracının sınırları belirlenmiş şartlar dâhilinde

belirli gayri faal teçhizatla işletilebilmesine olanak sağlamak için üretici tarafından yayımlanan,
işletmeci tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanarak yürürlüğe giren el
kitabını,

c) Bakım: Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, bir hava aracının veya komponentin
revizyonu, tamiri, kontrol edilmesi, değiştirilmesi, modifikasyonu veya arıza giderme işlem-
lerinden herhangi birisinin veya bunların herhangi bir kombinasyonunun uygulanmasını,

ç) Bakım çıkış sertifikası: Hava aracı veya komponentinin bakım sonrasında onaylı ba-
kım kuruluşu tarafından yayımlanan servise verilmeye hazır olduğunu gösteren belgeyi,
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d) Büyük hava aracı: Azami kalkış kütlesi (MTOM) 5.700 kg.’ın üzerinde olan uçak
veya çok motorlu helikopter olarak sınıflandırılan hava aracını,

e) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,
f) EASA Part-21: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 748/2012 numaralı

mevzuatın Ek-1’ini,
g) EASA Part-145: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 2042/2003 nu-

maralı mevzuatın Ek-2’sini,
ğ) EASA Part-M: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 2042/2003 numa-

ralı mevzuatın Ek-1’ini,
h) ELA1 hava aracı, (Avrupa hafif hava aracı);
1) Azami kalkış kütlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altında olan, karmaşık motorlu hava

aracı olarak sınıflandırılmayan uçak, planör veya motorlu planörü,
2) Azami kalkış kütlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altında olan deniz hava aracı veya mo-

torla çalışan deniz hava aracını,
3) Azami tasarım kaldırma gazı veya sıcak hava hacmi, sıcak hava balonları için

3,400 m3’ün, gaz balonları için 1,050 m3’ün, bağlı gaz balonları için 300 m3’ün üzerinde ol-
mayan balonu,

4) Azami dört kişi alacak şekilde tasarlanmış, azami tasarım kaldırma gazı veya sıcak
hava hacmi, sıcak hava zeplinleri için 3400 m3’ün ve gaz zeplinleri için 1,000 m3’ün üzerinde
olmayan zeplini,

ı) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
i) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
j) Hava aracı: Havalanabilme ve/veya havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü

hava aracını,
k) Hava aracı sahibi: Hava aracının mülkiyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,
l) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
m) İşletmeci veya işletici: Uçuş operasyonu gerçekleştirmek amacıyla Genel Müdür-

lükten işletme ruhsatı almış gerçek ve tüzel kişileri,
n) Kuruluş: Bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliğin bir parçasını,
o) Karmaşık motorlu hava aracı:
1) Azami Kalkış Kütlesi (MTOM) 5,700 kg. ve üzerinde olan veya azami yolcu koltuk

kapasitesi on dokuzdan fazla olan veya iki pilot veya üzeri pilotla uçuş için sertifikalandırılmış
olan veya turbo jet motor veya motorlara sahip olan veya birden fazla turboprop motora sahip
uçakları veya

2) Azami Kalkış Kütlesi (MTOM) 3,175 kg. ve üzerinde olan veya azami yolcu koltuk
kapasitesi dokuzdan fazla olan veya iki pilot veya üzeri pilotla uçuş için sertifikalandırılmış
olan helikopterleri veya

3) Tilt rotor hava araçlarını,
ö) Komponent: Hava aracına ait her tür motor, pervane, parça veya cihazı,
p) Konfigürasyon sapma listesi (CDL): Hava aracının sınırları belirlenmiş şartlar dahi-

linde belirli gayri faal veya eksik dış teçhizatla (paneller, kapaklar ve benzeri) işletilebilmesine
olanak sağlamak için üretici tarafından yayımlanan el kitabını,
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r) Kurtarılamaz malzeme: Mevcut teknoloji ile tamiri mümkün olmayan ve ömür sı-

nırları uzatılamayan malzemeleri,

s) LSA hava aracı aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan hafif spor uçak;

1) Azami kalkış kütlesi (MTOM) 600 kg.’ın üzerinde olmayan,

2) İniş konfigürasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hızı, hava aracının bel-

gelendirilmiş azami kalkış kütlesinde ve en kritik kütle merkezinde kalibre edilmiş hava hızı

(CAS) 45 knot’ın üzerinde olmayan,

3) Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,

4) Pervaneli, türbin olmayan tek motorlu,

5) Basınçlandırılmamış kabine sahip hava aracını,

ş) MSG: Bakım yönlendirme grubunu,

t) Onaylayıcı personel: Bakım sonrasında bir hava aracının veya komponentin bakım

çıkışından sorumlu olan personeli,

u) Onaylı bakım kuruluşu: SHY 145-01 veya EASA Part-145 kapsamında yetkilendi-

rilmiş bakım kuruluşunu,

ü) Onaylı tasarım/üretim kuruluşu: SHT-21T/EASA Part-21 alt paragraf  J ve SHT-21Ü/EASA

Part-21 alt paragraf G kapsamında onaylı tasarım/üretim kuruluşunu,

v) Otorite: ICAO üyesi ülkelerin sivil havacılık organizasyonlarından sorumlu kurumu,

y) SEK: Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi el kitabını,

z) Seviye 1 bulgu: Bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını dü-

şüren ve uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her tür önemli uygunsuzluk halini,

aa) Seviye 2 bulgu: Bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını

düşürebilecek ve uçuş emniyetini tehlikeye atması muhtemel olan her tür önemli uygunsuzluk

halini,

bb) SHY-6A: 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava

Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’ni,

cc) SHY-6B: 14/6/1984 tarihli ve 18431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel

Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY-6B)’ni,

çç) SHY-6C: 8/3/1987 tarihli ve 19394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çok Hafif

Hava Araçları İşletme Yönetmeliği (SHY-6C)’ni,

dd) SHY 145-01: 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı

Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145-01)’ni,

ee) SHY 147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı

Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)’ni,

ff) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava

Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01)’ni,

gg) SHY 66 lisanslı personel: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01) kapsamında lisans

tanzim edilen gerçek kişiyi,

ğğ) SHT-21Ü: 16/8/2011 tarihli Onaylı Üretim Kuruluşları Talimatını,

hh) SHT-21T: 12/8/2011 tarihli Onaylı Tasarım Kuruluşları Talimatını,
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ıı) Sürekli uçuşa elverişlilik: Hava aracının, işletim ömründeki herhangi bir zamanda

yürürlükteki uçuşa elverişlilik gerekliliklerine uygun olmasını ve emniyetli işletim için elverişli

bir durumda olmasını sağlayan süreçleri,

ii) SYK: Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşunu,

jj) Tip sertifikası: Hava aracı veya komponent için üretimi gerçekleştiren ülke otoritesi

tarafından teknik özellikleri ve faaliyeti için belirlenmiş limitleri içeren verilen onayını gösteren

belgeyi,

kk) Uçuş öncesi kontrol: Hava aracının amaçlanan uçuşa uygun olduğundan emin ol-

mak amacı ile uçuş öncesinde yerine getirilen ve arıza giderimini kapsamayan kontrolleri,

ll) Yenileştirme: Hava aracının ve hava aracı parçasının işlevsel ömrünü arttırmak için

onaylanmış standartlara uygun olarak tetkik edilmesini ve parça değiştirilmesi ile restorasyo-

nunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Ka-

nunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

ve ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) ile EASA

tarafından yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Hava aracı işleticisi, hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğinden so-

rumlu olup;

a) Hava aracının uçuşa elverişli bir durumda muhafaza edilmesini,

b) Hava aracında mevcut olan her bir operasyonel ve acil durum ekipmanının doğru

bir şekilde takılı ve faal olması veya açık bir şekilde MEL’e uygun gayri faal olarak belirtil-

mesini,

c) Genel Müdürlük tarafından yayınlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Müdürlük

tarafından yayınlanmış olan uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerli tutulmasını,

ç) Hava aracının bakımlarının, 8 inci madde kapsamında belirtilen onaylı bakım prog-

ramına göre uygulanmasını,

sağlar. Aksi takdirde hiçbir uçuş gerçekleştiremez.

(2) Hava aracının kiraya verilmiş olması halinde, aşağıdaki durumlardan birinin sağ-

lanması şartıyla, hava aracı işleticisinin sorumlulukları kiracıya devredilir.

a) Kiracının tescil sertifikasında belirtilmesi,

b) Kira sözleşmesinde ayrıntılı olarak yer alması.

(3) Bakımı uygulayan her bir gerçek veya tüzel kişi, uyguladığı bakım işlemlerinden

müteselsilen sorumludur.

(4) Uçuş öncesi kontrolünün uygun bir şekilde yerine getirilmesinden ticari hava taşı-

macılığı yapılmadığı durumda sorumlu kaptan pilot ve ticari hava taşımacılığı durumunda iş-

letmeci sorumludur.
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(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesi ama-
cıyla;

a) Hava aracı işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik ile ilgili işlemleri yedinci bölüm doğ-
rultusunda onaylı bir SYK’ya sözleşme yoluyla devredebilir. Bu durumda, söz konusu işlem-
lerin uygun bir şekilde yerine getirilmesinden SYK sorumludur.

b) Bir hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğini yedinci bölüm doğrultusunda, bir söz-
leşme olmadan kendi sorumluluğu altında yönetmeye karar veren hava aracı işleticisi, bakım
programının hazırlanması ve 8 inci maddeye göre onaylanması için yedinci bölüm doğrultu-
sunda onaylı bir SYK ile sınırlı bir sözleşme yapabilir. Bu durumda hava aracı işleticisi, söz
konusu sınırlı sözleşme ile sadece bakım programının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin
sorumluluğunu, ilgili SYK’ya devreder.

(6) Büyük hava araçları için, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sorumluluk-
ların yerine getirilmesi amacıyla hava aracı işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik ile ilgili işlem-
lerin onaylı SYK tarafından uygulanmasını sağlar. Yedinci bölüm doğrultusunda yazılı bir söz-
leşme yapılması gereklidir. Bu durumda, söz konusu işlemlerin uygun bir şekilde yerine geti-
rilmesinden SYK sorumludur.

(7) Büyük hava araçlarının, ticari hava taşımacılığı için kullanılan hava araçlarının ve
bunların komponentlerinin bakımı SHY-145 veya EASA Part-145 onaylı bakım kuruluşu tara-
fından uygulanması gereklidir.

(8) Ticari hava taşımacılığında işletmeci:
a) İşlettiği hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğinden,
b) İşlettiği hava aracı için yedinci bölüm doğrultusunda, Genel Müdürlük tarafından

yayımlanan işletme ruhsatının bir parçası olarak, yetki belgesinin onaylanmasından,
c) EASA Part-145 ve/veya SHY 145 onayı almaktan veya EASA Part 145 ve/veya SHY

145-01 kapsamında yetkilendirilmiş onaylı bir kuruluş ile sözleşme yapmaktan,
ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen gereklilikleri sağlamaktan,
sorumludur.
(9) Ticari amaçlı hava taşımacılık faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçek-

leştirilecek uçuş operasyonlarına yönelik bir sertifikaya sahip olmayı talep eden işletmeci:
a) İşlettiği hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğinin yönetimi için yedinci bölüm doğ-

rultusunda uygun bir şekilde onay alır veya yedinci bölüm doğrultusunda uygun bir şekilde
onay almış olan bir kuruluş ile sözleşme yapar.

b) Altıncı bölüm doğrultusunda veya SHY 145-01 veya EASA Part-145’e göre uygun
bir şekilde onay alır veya böyle bir kuruluşla sözleşme yapar.

(10) Hava aracının sahibi ve/veya işletmecisi, bu Yönetmelik ile sürekli uçuşa elveriş-
liliğin uygunluğunun tespit edilmesi için Genel Müdürlüğe, söz konusu kuruluşa/hava aracına
erişim hak ve imkanının verilmesinden sorumludur.

Olay bildirimi

MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye göre sorumlu olan her bir gerçek veya tüzel kişi, hava
aracında veya herhangi bir komponentte tespit edilen ve uçuş emniyetini tehlikeye düşüren
olay veya durumları, Genel Müdürlüğe, tip tasarımı veya ilave tip tasarımından sorumlu kuru-
luşa rapor eder.
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(2) Hava aracı işletmecisi tarafından, bakımı gerçekleştirmek üzere sözleşme yapıldı-
ğında, hava aracının bakımını uygulayan gerçek veya tüzel kişi, ilgili hava aracını veya kom-
ponentini etkileyen her bir durumu hava aracı işletmecisine veya SYK’ya ve Genel Müdürlüğe
rapor eder.

(3) Raporların en kısa sürede iletilmesi esastır. Bu süre ilgili olduğu durumun saptan-
masından itibaren 72 saati aşamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Sürekli uçuşa elverişlilik
MADDE 7 – (1) Bir hava aracının sürekli uçuşa elverişliliği ile operasyonel ve acil du-

rum ekipmanlarının kullanılabilirliğini sağlamak için aşağıdaki hususlar yerine getirilir:
a) Uçuş öncesi kontrollerinin yapılması,
b) Büyük hava araçları veya ticari hava taşımacılığında kullanılan hava araçları için,

söz konusu hava aracı tipinde geçerli asgari teçhizat listesi (MEL) ve konfigürasyon sapma
listesi (CDL) göz önünde bulundurularak, emniyetli operasyona etki eden her bir arıza veya
hasarın onaylı veriler doğrultusunda giderilmesi,

c) Hava aracının tüm bakımlarının Genel Müdürlük tarafından 8 inci maddeye göre
onaylanan hava aracı bakım programına uygun olarak gerçekleştirilmesi,

ç) Büyük hava araçları veya ticari hava taşımacılığında kullanılan hava araçları için,
8 inci maddeye göre onaylı hava aracı bakım programının etkinliğinin analizinin yapılması,

d) Aşağıdakilerden uygulanabilir olanların yerine getirilmesi;
1) Uçuşa elverişlilik direktifi,
2) Sürekli uçuşa elverişliliği etkileyen operasyonel direktif,
3) EASA/Genel Müdürlük tarafından yayınlanmış sürekli uçuşa elverişlilik gereklilik-

leri,
4) Bir emniyet sorununa istinaden Genel Müdürlük tarafından ivedilikle uygulanmak

için yayınlanan usul ve esaslar.
e) Modifikasyon ve tamirlerin onaylı verilere göre uygulanması,
f) Zorunlu olmayan modifikasyonlar ve/veya kontroller ile ilgili olarak, büyük hava

araçları veya ticari hava taşımacılığında kullanılan hava araçları için bir uygulama politikasının
oluşturulması,

g) Hava aracı için gerekli görülmesi durumunda kontrol uçuşlarının yapılması.
Bakım programı
MADDE 8 – (1) Her bir hava aracının bakımı hava aracı bakım programına göre ya-

pılır.
(2) Hava aracı bakım programı ve bakım programı revizyonları Genel Müdürlük tara-

fından onaylanır.
(3) Hava aracının sürekli uçuşa elverişliliği, bu Yönetmeliğe göre onaylı bir SYK tara-

fından yönetildiğinde, hava aracı bakım programı ve revizyonları dolaylı onay prosedürü ile
onaylanabilir.

(4) Büyük hava araçları için, bakım programının MSG mantığına veya durum izlemeye
dayalı olduğu hallerde, hava aracı bakım programı bir güvenilirlik programı içerir.

(5) Hava aracının bakım programının içeriği ve dolaylı onayına ilişkin düzenlemeler
Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.
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Uçuşa elverişlilik direktifleri
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından aksi belirtilmediği sürece, EASA tarafın-

dan yayımlanmış olan ve ilgili hava aracı/komponentini kapsayan her bir uçuşa elverişlilik di-
rektifi, ilgili direktifin gerekliliklerine göre uygulanır.

(2) Genel Müdürlük tarafından aksi belirtilmediği sürece, EASA onaylı AMOC uygu-
lanabilir. EASA onaylı olmayan AMOC, Genel Müdürlük onayına tabidir.

Modifikasyon ve tamir verileri
MADDE 10 – (1) Uygulanacak modifikasyonlar, hasar değerlendirmeleri ve tamirlerin

uygulanması aşağıda belirtilen verilerden uygun olanı kullanılarak onaylı bakım kuruluşu veya
EASA alt paragraf F onaylı bakım kuruluşu veya altıncı bölüm kapsamında yetkilendirilmiş
bakım kuruluşu tarafından gerçekleştirilir:

a) Genel Müdürlük veya EASA tarafından onaylanmış veriler,
b) SHT-21T veya EASA Part-21 onaylı tasarım kuruluşu tarafından onaylanmış veriler,
c) EASA Part-21’in 21A.90B veya 21A.431B maddelerinde referans verilen sertifikas-

yon gereksinimleri içerisinde yer alan veriler.
Sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemi
MADDE 11 – (1) Hava aracı ve hava aracına takılan komponentlere ait sürekli uçuşa

elverişlilik kayıtları, Genel Müdürlük tarafından belirtilen usul ve sürelere göre hava aracı iş-
leticisi ve SYK tarafından kaydedilir, güncellenir, muhafaza edilir.

(2) 5 inci madde kapsamında, sürekli uçuşa elverişlilikten sorumlu yönetici, sürekli
uçuşa elverişlilik kayıtlarını kontrol eder ve talep edilmesi halinde söz konusu kayıtları Genel
Müdürlüğe sunar.

İşletmecinin hava aracı teknik kayıt sistemi
MADDE 12 – (1) Ticari hava taşımacılığında, 11 inci maddede belirtilen sürekli uçuşa

elverişlilik kayıtlarına ek olarak, işletmeci her bir hava aracı için Genel Müdürlük tarafından
belirtilen usul ve sürelere göre onaylanmış bir hava aracı teknik kayıt sistemi kullanır ve söz
konusu kayıtlar belirtilen sürelerde muhafaza edilir.

Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının devredilmesi
MADDE 13 – (1) Hava aracı işletmecisi, hava aracını başka bir işletmeci veya sahibine

kalıcı olarak devrettiğinde, 11 inci maddede belirtilen sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının ve
12 nci maddede belirtilen işletmeci teknik kayıt sisteminin de devredilmesini sağlar.

(2) Hava aracı işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi işlemleri için bir SYK ile
sözleşme yaptığında, 11 inci maddede belirtilen sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının söz ko-
nusu kuruluşa devredilmesini sağlar.

(3) Hava aracının yeni işletmecisi veya SYK, kayıtların muhafaza edilmesi için Genel
Müdürlük tarafından belirlenen sürelere uymaya devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bakım Standartları

Bakım verileri
MADDE 14 – (1) Modifikasyonlar ve tamirler de dahil olmak üzere bakım uygulama-

larında, hava aracı bakımını uygulayan gerçek veya tüzel kişi, sadece ilgili hava aracının kom-
ponentini kapsayan geçerli bakım verilerine erişim imkanına sahip olmak ve bu verileri kul-
lanmak zorundadır.
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(2) Geçerli bakım verileri;
a) Genel Müdürlük veya EASA tarafından yayınlanmış her nevi geçerli gereklilik, pro-

sedür, standart veya bilgileri,
b) Her nevi geçerli uçuşa elverişlilik direktifini,
c) Tip sertifikası sahipleri, ilave tip sertifikası sahipleri veya onaylı tasarım kuruluşu

tarafından tanzim edilmiş, sürekli uçuşa elverişliliğe yönelik geçerli talimatları,
ç) Genel Müdürlük tarafından belirlenen her nevi geçerli verileri,
ifade eder.
Bakımın uygulanması

MADDE 15 – (1) Tüm bakım faaliyetleri yetkin personel tarafından, 14 üncü maddede
belirtilen metodlar, teknikler, standartlar ve talimatlar takip edilerek, uygun alet, ekipman ve
malzeme kullanılarak her türlü çevresel kısıtlama dahilinde ve gerektiğinde Genel Müdürlükçe
nitelikleri belirlenen uygun tesislerde uygulanır.

Hava aracı arızaları

MADDE 16 – (1) Uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her tür hava aracı arızası,
uçuş gerçekleştirilmeden önce giderilir.

(2) Bir hava aracı arızasının uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atıp atmadığına ve
dolayısıyla da uçuş öncesinde ne tür arıza giderici işlemlerin yapılacağına ve hangi arıza gi-
derme işleminin ertelenebileceğine sadece, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri,
aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları veya SHY 145-01 gereğince yetkilendirilmiş olan
onaylayıcı personel yetkilidir. Ancak, bu husus aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

a) Genel Müdürlük tarafından onaylı MEL’in pilot tarafından kullanılması,
b) Hava aracı arızalarının Genel Müdürlük tarafından kabul edilebilir olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Komponentler

Komponentlerin kullanımı

MADDE 17 – (1) SHT-21T/ SHT-21Ü/ EASA Part-21’e uygun şekilde üretilerek EASA
Form 1 veya eşdeğer bir başka dokümana sahip olan veya 18 inci maddeye uygun şekilde
bakım uygulanıp EASA Form 1 veya eşdeğer bir başka doküman düzenlenmiş komponentler
dışında hiçbir komponent, SHY 145-01 veya altıncı bölümde aksi belirtildiği durumlar hari-
cinde hava aracına takılamaz.

(2) Bir komponentin bir hava aracına takılması öncesinde, söz konusu kişi veya onaylı
bakım kuruluşu, farklı modifikasyon ve/veya uçuşa elverişlilik direktifi konfigürasyonlarının
geçerli olabileceği durumlarda bahse konu komponentin takılmaya uygun olmasından sorum-
ludur.

(3) Standart parçalar, ham madde ve sarf malzemeler hava aracında veya komponentte
Genel Müdürlük tarafından belirlenen usuller haricinde kullanılamaz.

Komponentlerin bakımı

MADDE 18 – (1) Komponentlerin bakımı altıncı bölüme veya EASA Part-M Alt pa-
ragraf F’ye göre yetkilendirilmiş bakım kuruluşları veya onaylı bakım kuruluşları tarafından
gerçekleştirilir.
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Hizmet ömrü sınırlı komponentler

MADDE 19 – (1) Takılmış ömürlü komponentler için, 20 nci maddenin üçüncü fıkrası
kapsamında belirtilenler hariç olmak üzere, onaylanmış bakım programında ve uçuşa elveriş-
lilik direktiflerinde belirtilen onaylanmış hizmet ömrü sınırı aşılamaz.

(2) Onaylanmış hizmet ömrü, uygunluğuna göre takvim zamanı, uçuş saati, iniş-kalkış
adedi cinsinden ifade edilir.

(3) Onaylanmış hizmet ömrü dolan komponentler bakım için, sınırlı hizmet ömrüne sa-
hip komponentler ise bir daha kullanılmamak üzere hava aracından sökülür.

Gayri faal komponentlerin kontrolü

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki şartlardan herhangi biri oluştuğunda komponent gayri faal
sayılır:

a) Hizmet ömrünün bakım programında tanımlandığı şekilde sona ermesi,
b) Genel Müdürlük tarafından uygulanması zorunlu tutulan geçerli uçuşa elverişlilik

direktifleri ve diğer sürekli uçuşa elverişlilik gereklilikleri ile uygunsuzluk hali,
c) Uçuşa elverişlilik durumunu veya hava aracına takılmaya uygunluğu belirlemek üze-

re gerekli olan bilgilerin mevcut olmaması,
ç) Hasarlara veya arızalara ilişkin belirtiler bulunması,
d) Kazaya veya faal durumuna tesir etmesi olası olan bir olaya karışmış olması.
(2) Gayri faal komponentler, bu tür komponentin gelecekteki durumuna ilişkin bir karar

alınıncaya kadar, onaylı bakım kuruluşunun kontrolü altında bulundurulur ve emniyetli bir ma-
halde ayrı muhafaza edilir.

(3) Hizmet ömürlerini doldurmuş olan veya tamir edilemez bir hasar veya arıza içeren
komponentler, kurtarılamaz olarak sınıflandırılır ve bu komponentlerin, ömür sınırları uzatıl-
madığı veya 10 uncu maddeye göre bir tamir çözümü onaylanmadığı sürece komponent tedarik
sistemine tekrar girmelerine izin verilmez.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen kurtarılamaz komponentler ile ilgili olarak, bu Yönetmelik
kapsamında sorumlu olan her kişi veya kuruluş;

a) Bu tür komponenti ikinci fıkrada belirtilen mahalde muhafaza edilmesini,
b) Bu tür komponente ilişkin sorumluluktan feragat edilmesi öncesinde söz konusu

komponentin ekonomik olarak düzeltilemez veya tamir edilemez olduğunu tespit ederek söz
konusu komponentin kullanılamayacak şekilde kal edilmesini,

sağlar.
(5) Dördüncü fıkraya bakılmaksızın, bu Yönetmelik kapsamında sorumlu olan kişi veya

kuruluş kurtarılamaz olarak sınıflandırılmış komponentlere ilişkin sorumluluğunu herhangi bir
tahribat yapılmadan eğitim veya araştırma amaçlı olarak bir kuruluşa devredebilir.

ALTINCI BÖLÜM

F Bakım Kuruluşu

F bakım kuruluşu

MADDE 21 – (1) 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamı dışındaki hava
aracı ve komponentlerin bakımını yapacak kuruluşlara yetki verilmesi ve bu yetkinin devamına
ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

SYK

Sürekli uçuşa elverişlilik kuruluşu

MADDE 22 – (1) Yedinci bölümde, bir kuruluş tarafından hava araçlarının sürekli uçu-
şa elverişliliğinin yönetimi için onaylanmaya hak kazanması veya sahip olduğu onayın sürek-
liliğinin sağlanması için karşılanması gereken şartları belirlenir.

Başvuru

MADDE 23 – (1) SYK onayının verilmesine ve değişikliğine yönelik başvuru, Genel
Müdürlük tarafından belirlenmiş yöntem ve bir form ile yapılır.

Onayın kapsamı

MADDE 24 – (1) Söz konusu onay, Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ve Ek’te
bir örneği bulunan sertifika üzerinde belirtilir.

(2) Birinci fıkraya bakılmaksızın, ticari hava taşımacılığı için, söz konusu onay, işletilen
hava aracı için Genel Müdürlük tarafından düzenlenen işletme ruhsatının bir parçasıdır.

(3) Onayı oluşturan işin kapsamı 25 inci madde kapsamında hazırlanan SEK içerisinde
belirtilir.

Sürekli uçuşa elverişlilik el kitabı

MADDE 25 – (1) SYK, içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir SEK hazırlar.
SEK ve revizyonları Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

Tesisler

MADDE 26 – (1) SYK, 27 nci maddede belirtilen personel için uygun mahallerde el-
verişli ofis imkanları sağlar.

Personel gereklilikleri

MADDE 27 – (1) SYK, tüm sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi faaliyetlerinin finanse
edilebilmesinin ve bu Yönetmelik doğrultusunda icra edilebilmesinin sağlanması için kurumsal
yetkiye sahip olan bir sorumlu yönetici atar.

(2) Ticari hava taşımacılığında, birinci fıkrada belirtilen sorumlu yönetici, işletmenin
tüm faaliyetlerinin işletme ruhsatının yayımlanması için gerekli olan standart doğrultusunda
finanse ve icra edilebilmesinin sağlanması için kurumsal yetkiye sahip olan kişidir.

(3) SYK’nın, yedinci bölüm ile daima uygunluğun sağlanmasından sorumlu olacak bir
kişi veya kişiler grubu isim olarak atanır. Bu kişi veya kişiler sorumlu yöneticiye karşı sorum-
ludur.

(4) Ticari hava taşımacılığı için, sorumlu yönetici bir yetkili atar. Bu kişi, üçüncü fıkra
doğrultusunda, sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin yönetiminden ve gözetiminden sorum-
ludur.

(5) Genel Müdürlük tarafından özellikle kabul edilmediği sürece, dördüncü fıkrada be-
lirtilen atanmış yetkili, işletmeye anlaşmalı olarak hizmet veren bir SHY-145 onaylı kuruluş
tarafından istihdam edilemez.

(6) Kuruluş, beklenilen çalışma için yeterli sayıda ve uygun nitelikli personele sahip
olmak zorundadır.

(7) Üç ve dördüncü fıkralarda belirtilen kişilerin tümü hava aracı sürekli uçuşa elveriş-
lilik konusunda bilgi ve uygun tecrübeye sahip olmak zorundadır.
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(8) Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi ile ilgili olan tüm personelin nitelikleri SYK ta-
rafından kayıt altında tutulur.

(9) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 41 inci maddenin ikinci fıkrası doğ-
rultusunda uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikalarını uzatan kuruluşlar, Genel Müdürlü-
ğün onayı ile bu işlemleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri atar.

(10) SYK, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi el kitabı içerisinde, bir, üç, dört ve doku-
zuncu fıkralarda belirtilenlerin unvan ile ad soyadları kayıt altında güncel tutar.

(11) SYK, tüm büyük hava araçları ve ticari hava taşımacılığında kullanılan hava araç-
ları için, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi, uçuşa elverişliliğin gözden geçirilmesi ve/veya
kalite denetlemeleri ile ilgili olan personeli, Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir pro-
sedür ve standart doğrultusunda belirlemekten ve bu personelin yetkinliğini aynı şekilde kontrol
etmekten sorumludur.

Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli
MADDE 28 – (1) SYK, uçuşa elverişlilik gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirmek

ve gerektiğinde uçuş izni düzenlemek üzere onay alabilmesi için ve uçuşa elverişlilik gözden
geçirme sertifikalarını veya tavsiyelerini düzenlemek ve gerektiğinde 32 nci maddenin ikinci
fıkrası doğrultusunda uçuş izni düzenlemek üzere uygun uçuşa elverişlilik gözden geçirme per-
soneline sahip olması gerekmektedir.

(2) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin sahip olması gereken nitelikler Genel
Müdürlük tarafından düzenlenen mevzuatla belirlenir ve uçuşa elverişlilik gözden geçirme per-
soneli bu kapsamda Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi
MADDE 29 – (1) Tüm sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi üçüncü bölümde yer alan

hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
(2) Yönetilen her hava aracı için, onaylı SYK;
a) Gerekliyse güvenilirlik programı da dahil olmak üzere, yönetilen hava aracı için bir

bakım programı geliştirir ve kontrol eder.
b) 8 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince dolaylı onay prosedürü kapsamında olma-

dığı sürece, hava aracı bakım programını ve revizyonlarını Genel Müdürlüğe sunar ve ticari
hava taşımacılığından sorumlu olmayan hava aracı işleticisine bu programın bir kopyasını
temin eder.

c) Modifikasyon ve tamirlerin onayını yönetir.
ç) Tüm bakımların onaylı bakım programı gereğince gerçekleştirildiğinden ve bakım

çıkış işlemlerinin sekizinci bölüme uygun olarak yapıldığından emin olur.
d) Tüm geçerli uçuşa elverişlilik direktiflerinin ve sürekli uçuşa elverişliliğe etki eden

operasyonel direktiflerin uygulandığından emin olur.
e) Planlı bakım sırasında tespit edilen veya raporlanan tüm arızaların ve uygunsuzluk-

ların uygun bir şekilde onaylı bakım kuruluşu tarafından giderilmesini sağlar.
f) Gerektiğinde hava aracının uygun bir şekilde onaylı bir bakım kuruluşuna teslim

edilmesini sağlar.
g) Komponent kontrolünü, planlı bakımları, uçuşa elverişlilik direktiflerinin uygulan-

masını, ömürlü parçaların değişim zamanı geldiğinde değiştirilmesini uygun bir şekilde ger-
çekleştirildiğinden emin olmak üzere koordine eder.
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ğ) Tüm sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarını ve/veya işletmecinin teknik kayıt sistemini
yönetir ve arşivlenmesini sağlar.

h) Ağırlık ve denge raporunun hava aracının güncel durumunu doğru yansıttığından
emin olur.

(3) Ticari hava taşımacılığı yapan işletmelerin, SHY-145 ve EASA Part-145’e göre
onaylı olmadığı durumlarda, işletmeci ve onaylı bakım kuruluşu veya başka bir işletmeci ara-
sında imzalanmak üzere, kapsamı Genel Müdürlük tarafından belirlenen, tüm bakımın nihai
olarak onaylı bir bakım kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesini güvence altına alan yazılı bir
bakım anlaşması yapar.

Dokümantasyon

MADDE 30 – (1) Onaylı SYK, 29 uncu madde kapsamında belirtilen sürekli uçuşa el-
verişlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 14 üncü madde doğrultusunda geçerli güncel
bakım verilerine sahip olmaktan ve kullanmaktan sorumludur.

Uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi

MADDE 31 – (1) 41 inci madde kapsamında belirtilen bir hava aracının uçuşa elveriş-
liliğinin gözden geçirilmesine yönelik şartların karşılanması amacıyla, onaylı SYK tarafından
hava aracı doküman ve kayıtlarına kapsamı Genel Müdürlük tarafından belirlenen gözden ge-
çirme işlemi uygulanır.

(2) Onaylı SYK’nın uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli hava aracında fiziki
bir inceleme gerçekleştirir.

(3) Uçuşa elverişliliğin gözden geçirilmesi görevleri başkasına verilemez.
(4) Uçuşa elverişliliğin gözden geçirilmesi işleminin sonucunun yetersiz olması duru-

munda, Genel Müdürlük, ilgili durumun saptanmasından itibaren mümkün olan en hızlı yön-
temle fakat en geç 72 saat içerisinde tespit edilen durum hakkında bilgilendirilir.

Kuruluşun yetkileri

MADDE 32 – (1) Yedinci bölüm doğrultusunda onaylanmış olan SYK;
a) Ticari hava taşımacılığında kullanılanlar hariç olmak üzere, hava aracının sürekli

uçuşa elverişliliğini, SYK onay sertifikası üzerinde listelendiği şekilde yönetebilir,
b) Hem kendi onay sertifikasında hem de kendi işletme ruhsatında listelenmesi duru-

munda ticari hava taşımacılığında kullanılan hava araçlarının sürekli uçuşa elverişliliğini yö-
netebilir,

c) Sürekli uçuşa elverişlilik görevlerinin bir kısmının yerine getirilmesi için kendi kalite
sistemi altında çalışan herhangi bir kuruluş ile anlaşma yapılabilir. Bu kapsamda anlaşma ya-
pılan kuruluşlar SYK onay sertifikasında belirtilir,

ç) Genel Müdürlük tarafından veya yedinci bölüm doğrultusunda onaylanmış başka bir
SYK tarafından düzenlenmiş bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasını 41 inci mad-
denin ikinci fıkrası koşulları altında temdit edebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ayrıcalıklara sahip olan SYK, ilaveten, uçuşa elverişlilik
gözden geçirme sertifikası yayınlamak üzere onaya sahip olduğu hava araçlarına, Genel Mü-
dürlük tarafından onaylanmış uçuş şartlarına uygunluğunu teyit ettiğinde 25 inci maddeye göre
hazırlanan SEK içerisinde oluşturulan prosedür kapsamında uçuş izni düzenlemek üzere de
onaylanabilir.
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Kalite sistemi
MADDE 33 – (1) Onaylı SYK, yedinci bölümün gerekliliklerini karşılamaya devam

etmesini sağlamak amacıyla, hava aracının uçuşa elverişliliğini korumak için gerekli olan pro-
sedürlerin yeterliliğini ve yürütülen faaliyetlerin bu prosedürlere uygunluğu takip etmek üzere
bir kalite sistemi kurar ve bir kalite yöneticisi atar. Uygunluğun kontrolü, gerektiğinde düzeltici
faaliyetin gerçekleştirilmesi için sorumlu yöneticiye yönelik geri bildirim sistemi içerir.

(2) Kalite sistemi yedinci bölümdeki faaliyetleri izler. Bu izleme faaliyeti en azından
aşağıdaki işlevleri içerir:

a) Yedinci bölümdeki faaliyetlerin onaylanmış prosedürler doğrultusunda yapılmakta
olduğunun izlenmesi.

b) Tüm anlaşmalı bakımın anlaşma doğrultusunda yapılmakta olduğunun izlenmesi.
c) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunun izlenmesi.
(3) Bu faaliyetlere ilişkin kayıtlar en az iki yıl boyunca SYK tarafından muhafaza edilir.
(4) Onaylı SYK’nın SHY-6A, SHY 145-01, SHY-147 yönetmelikleri veya SHT-21T

veya SHT-21Ü talimatları doğrultusunda onaylanmış olduğu durumlarda, söz konusu kalite
sistemi SHY-6A, SHY 145-01, SHY-147 yönetmelikleri veya SHT-21T veya SHT-21Ü tali-
matları tarafından gerekli görülen kalite sistemi ile birleştirilebilir.

(5) Ticari hava taşımacılığı yapan işletmelerde, yedinci bölümdeki kalite sistemi işlet-
mecinin kalite sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.

(6) Ticari hava taşımacılığı yapan ancak sürekli uçuşa elverişlilik yönetimini yapmayan
küçük ölçekli işletmelerde, kalite sistemi Genel Müdürlük tarafından onaylanmış düzenli bir
organizasyonel gözden geçirme sistemi ile değiştirilebilir. Fakat bu kapsama balonlar haricin-
deki azami kalkış kütlesi (MTOM) 2.730 kg üzerindeki hava araçları için uçuşa elverişlilik
gözden geçirme sertifikaları düzenleyen işletmeler dahil değildir. Hiçbir kalite sisteminin mev-
cut olmaması durumunda, işletme, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi görevlerini başka işlet-
melere anlaşma yoluyla devredemez.

Onaylı SYK’daki değişiklikler
MADDE 34 – (1) Genel Müdürlüğün bu Yönetmelik ile sürekli uygunluğu tespit et-

mesine imkan vermek amacıyla, onaylı SYK, aşağıdaki değişikliklerden herhangi birinin ger-
çekleştirilmesine ilişkin her tür öneriyi bu gibi değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Mü-
dürlüğe bildirmekten sorumludur:

a) Kuruluşun adı,
b) Kuruluşun adresi,
c) Kuruluşun ilave adresleri,
ç) Sorumlu yönetici,
d) 27 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belirtilen kişilerden herhangi biri,
e) Onaya etki edebilecek tesisler, prosedürler, iş kapsamı ve personel.
(2) Personel ile ilgili olarak önerilen değişikliklerin yönetimin önceden bilgisi kapsa-

mında olmaması durumunda, bu değişiklikler mümkün olan ilk fırsatta bildirilir.
Kayıt muhafaza etme
MADDE 35 – (1) Onaylı SYK, yapılan çalışmaya ilişkin tüm detayları kayıt altına al-

malıdır. 11 inci madde ve ticari hava taşımacılığı yapıldığı durumda 12 nci madde tarafından
gerekli görülen kayıtlar Genel Müdürlük tarafından belirlenen süreler boyunca Genel Müdürlük
tarafından belirlenen esas ve usullere göre muhafaza altına alınır.

(2) SYK’nın faaliyetlerine son verdiği hallerde, muhafaza edilen tüm kayıtlar hava ara-
cının işleticisine devredilir.
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Onayın sürekli geçerliliği

MADDE 36 – (1) Onay, süresiz olarak düzenlenir ve aşağıdaki şartlara tabi olarak ge-
çerli kılınır:

a) Kuruluşun, 37 nci maddede belirtilen bulguların ele alınmasına ilişkin hükümler ge-
reğince bu Yönetmelik ile uygunluğunu sürdürmesi,

b) Genel Müdürlüğe, bu Yönetmeliğe uygunluğun sürekliliğini tespit etmesi amacıyla
kuruluşa erişim hakkının verilmesi,

c) Onayın askıya alınmaması veya iptal edilmemesi.
(2) Onayın askıya alınması veya iptal edilmesi sonrasında, onay sertifikası Genel Mü-

dürlüğe iade edilir.
SYK’da tespit edilen bulgular

MADDE 37 – (1) SYK, bulgulara ilişkin bildirimin alınması sonrasında mutabık kalı-
nan süre içerisinde bir düzeltici faaliyet planı sunar ve düzeltici işlemlerin uygunluğunu onay-
lanmak üzere Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Denetlemeler veya diğer uygulamalar sırasında bu Yönetmeliğe uygunsuzluğu gös-
teren kanıtlar tespit edildiğinde, Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Seviye 1 bulgular için, bulgunun kapsamına bağlı olarak bulgular giderilinceye kadar
sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu onayının iptali, sınırlandırılması veya tamamen/kıs-
men askıya alınması için derhal işlem gerçekleştirir.

b) Seviye 2 bulgular için, üç aydan fazla olmamak kaydıyla bulgunun içeriğine uygun
olarak Genel Müdürlük tarafından bir düzeltici faaliyet süresi verilir. Genel Müdürlük bulgunun
içeriğine göre uygun bir düzeltici faaliyet planı kapsamında söz konusu sürenin sonunda üç
aylık süreyi uzatabilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından verilen süre zarfına riayet edilmemesi durumunda, Genel
Müdürlük onayın kısmen veya tamamen askıya alınması ve idari para cezasına yönelik işlem
yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bakım Çıkış Sertifikası

Hava aracı bakım çıkış sertifikası

MADDE 38 – (1) Onaylı bir bakım kuruluşu tarafından gerçekleştirilen hava aracı ba-
kım çıkış işlemleri hariç olmak üzere, bakım çıkış sertifikası bu bölüm doğrultusunda düzen-
lenir.

(2) Tüm bakımların aşağıdaki kişiler tarafından uygun bir şekilde yapıldığına emin
olunmadan ve herhangi bir bakımın tamamlanması sonrasında bakım çıkış sertifikası yayım-
lanmadan hiçbir hava aracı uçuşa verilemez:

a) Altıncı bölüm doğrultusunda veya EASA Part-M alt paragraf F’ye göre onaylanmış
olan bakım kuruluşu adına uygun onaylayıcı personel,

b) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca geçerli olan Genel Müdürlük tarafından belirlenen
hava aracı karmaşık bakım görevleri hariç olmak üzere, SHY-66 veya eşdeğeri kapsamında
ortaya konan gerekliliklere uygun olan onaylayıcı personel,

c) 40 ıncı madde kapsamında hava aracı sahibi pilot tarafından.
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(3) İkinci fıkranın (b) bendi istisna olmak üzere, ticari hava taşımacılığında kullanıl-
mayan ELA 1 hava araçları için Genel Müdürlük tarafından belirlenen hava aracı karmaşık ba-
kım işleri, ikinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer alan onaylayıcı personel tarafından servise
verilebilir.

(4) İkinci fıkra istisna olmak üzere, öngörülemeyen durumlarda, hava aracının hiçbir
onaylı bakım kuruluşunun ve onaylayıcı personelin mevcut olmadığı bir yerde kaldığında, hava
aracı sahibi pilot, dördüncü bölüm içerisinde ortaya konan standartlar gereğince bakım yapması
ve hava aracına bakım çıkış sertifikası düzenlemesi için üç yıldan az olmayan hava aracı bakım
tecrübesine sahip olan ve nitelikleri taşıyan herhangi bir kişiyi yetkilendirebilir. Bu durumdaki
yetkilendirme usulleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(5) Bakım çıkış sertifikası Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenen bilgileri içerir.
(6) Uçuş emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi du-

rumunda bakım çıkış sertifikası yayımlanamaz.
Komponent bakım çıkış sertifikası
MADDE 39 – (1) Hava aracı komponenti üzerinde 18 inci madde gereğince yapılan

her türlü bakım işlemi sonrasında bir bakım çıkış sertifikası yayımlanır.
Hava aracı sahibi pilot yetkilendirmesi
MADDE 40 – (1) Bir kişinin hava aracı sahibi pilot olarak nitelendirilebilmesi için;
a) Hava aracı tip veya sınıf yetkisi için Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veya

geçerli kılınan bir pilot lisansına veya eşdeğerine sahip olması gerekmektedir.
b) Tek başına veya müştereken hava aracına sahip olması gerekmektedir. Söz konusu

hava aracı sahibi pilot;
1) Tescil formunda yer alan gerçek kişilerden biri olmak zorundadır.
2) Tüzel kişiliğin tescil belgesinde hava aracı sahibi veya işletmeci olarak belirtildiği

durumlarda kâr amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğin üyesi olmak zorundadır. Söz konusu üye,
söz konusu tüzel kişiliğin karar verme sürecine doğrudan katılır ve söz konusu tüzel kişilik ta-
rafından hava aracı sahibi pilot bakımını yapmak üzere görevlendirilir.

(2) Azami kalkış kütlesi (MTOM) 2.730 kg. veya altında olan özel olarak işletilen kar-
maşık olmayan her tür motor gücüyle çalışan hava aracı, planör, motorlu planör veya balon
için hava aracı sahibi pilot, Genel Müdürlük tarafından belirlenen kapsamında belirtilen sınırlı
hava aracı sahibi pilot bakımı sonrasında bakım çıkış sertifikası yayımlayabilir.

(3) Sınırlı hava aracı sahibi pilot bakımının kapsamı 8 inci madde kapsamındaki hava
aracı bakım programında belirtilir.

(4) Bakım çıkış sertifikası kayıt sistemine kaydedilmeli ve yapılan bakıma, kullanılan
bakım verilerine ilişkin temel detayları, bakımın tamamlandığı tarihi ve söz konusu sertifikayı
yayımlayan hava aracı sahibi pilotun adını, soyadını, imzasını ve pilot lisansı numarasını içerir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikası

Hava aracı uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi
MADDE 41 – (1) Sivil hava araçlarının; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve

tescilden sonra da belirlenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kont-
rol edilmesine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir. Hava aracının uçuşa elverişlilik
sertifikasının geçerliliğini sağlamak için, hava aracının ve sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının
gözden geçirme işlemi Genel Müdürlük tarafından belirlenen periyotlarla yapılır.
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(2) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası, uçuşa elverişliliğin gözden geçirme
işleminin yeterli bir şekilde tamamlanması sonrasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen
düzenlemeler doğrultusunda yayımlanır.

(3) Koşulların olası bir emniyet tehdidinin varlığını ortaya çıkardığı durumlarda, Genel
Müdürlük söz konusu uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemini yapar ve uçuşa elverişlilik
gözden geçirme sertifikasını kendisi yayımlar.

(4) Genel Müdürlüğün uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemini yapması ve/veya uçu-
şa elverişlilik gözden geçirme sertifikasını kendisi düzenlemesi durumunda, hava aracının sa-
hibi veya işletmecisi, Genel Müdürlük tarafından belirlenen talimatlar doğrultusunda gerekli
belgeleri Genel Müdürlüğe sağlar.

(5) Hava aracının uçuşa elverişli olmadığına dair bir kanıtın veya bu yönde düşünülmesi
için sebebin bulunması durumunda uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası yayımlanamaz
veya söz konusu sertifikanın süresi uzatılamaz.

Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasının geçerliliği
MADDE 42 – (1) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası aşağıdaki durumlardan

en az birisinin gerçekleşmesi halinde geçersizdir:
a) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi,
b) Uçuşa elverişlilik sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi,
c) Söz konusu hava aracının Türkiye Cumhuriyeti hava aracı sicilinde tescilli olmaması,
ç) Söz konusu uçuşa elverişlilik sertifikasının bağlı olduğu tip sertifikasının askıya alın-

ması veya iptal edilmesi.
(2) Uçuşa elverişlilik sertifikasının geçersiz olması durumunda veya aşağıdaki durum-

ların herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde hava aracının uçuş yapmasına izin verilmez:
a) Hava aracının veya söz konusu hava aracına takılı herhangi bir komponentin sürekli

uçuşa elverişliliğinin bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaması,
b) Hava aracının, EASA veya denkliği olan havacılık otoritesi tarafından onaylanmış

tip dizaynı ile uygun olmaması,
c) Hava aracının gerekli onaylı önlemler alınmadan, onaylı uçuş el kitabının veya uçuşa

elverişlilik sertifikasının sınırlamalarının ötesinde işletiliyor olması,
ç) Hava aracının uçuşa elverişliliğine etki eden bir olaya veya kazaya karışmasının aka-

binde hava aracının uçuşa elverişliliğini sağlamaması halinde,
d) Bir modifikasyonun veya tamirin SHT-21T/EASA Part-21 kapsamında onaylanma-

dan uygulanması durumunda.
(3) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasına dair onayın geri alınması veya iptal

edilmesi sonrasında, uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası Genel Müdürlüğe iade edilir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hava aracının devri
MADDE 43 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tescilli olan bir hava aracı devredilirken, hava

aracının eskiden tescilli olduğu işletme ve tesciline alacak olan işletme tarafından Genel Mü-
dürlüğün onayı alınır. Mevcut uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası son geçerlilik tari-
hine kadar geçerlidir.

Türkiye’ye ithal edilen hava aracının uçuşa elverişliliğinin incelenmesi
MADDE 44 – (1) Türkiye’ye herhangi bir ülkeden bir hava aracı ithal ederken başvuru

sahibi, Genel Müdürlük tarafından belirlenen düzenlemeler doğrultusunda Genel Müdürlüğe
başvuruda bulunur. 41 inci maddeye uygun şekilde bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme işle-
mini ve onaylı bakım programına göre süresi gelen tüm bakımları yaptırır.
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(2) SYK, hava aracının ilgili gereklilikleri sağladığına kanaat getirdiğinde, gerekliyse,

uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasının yayımlanması için Genel Müdürlüğe bir tavsiye

raporu gönderir.

(3) Hava aracının sahibi, Genel Müdürlük tarafından kontrol edilmesi için hava aracına

erişim imkanı sağlar.

(4) Hava aracının ilgili gereklilikler kapsamında öngörülen şartları taşıdığına kanaat

getirildiğinde, Genel Müdürlük tarafından yeni bir uçuşa elverişlilik sertifikası yayımlanır.

Türk sivil hava araçlarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması veya

iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türkiye’nin taraf olduğu ulus-

lararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(5) Genel Müdürlük, uçuşa elverişlilik sertifikası ile birlikte uçuşa elverişlilik gözden

geçirme sertifikasını geçerlik tarihini sınırlandırmayı gerektirecek emniyete ilişkin bir neden

bulunmadığı sürece bir yıllık süreyle geçerli olmak üzere yayımlar.

Hava aracında tespit edilen bulgular

MADDE 45 – (1) Seviye 1 bulgu, bu Yönetmelik gereklilikleri ile emniyet standardını

düşüren ve uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her tür önemli uygunsuzluk durumudur.

(2) Seviye 2 bulgu, bu Yönetmelik gereklilikleri ile emniyet standardını düşüren ve

uçuş emniyetini tehlikeye atması olası olan her tür önemli uygunsuzluk durumudur.

(3) 5 inci maddede belirtilen sorumlu kişi veya kuruluş, bu maddenin dördüncü fıkrası

kapsamında bulgulara ilişkin bildirimin alınması sonrasında mutabık kalınan süre içerisinde

kök neden analizlerini de içeren bir düzeltici faaliyet planı sunar ve düzeltici işlemlerin uy-

gunluğunu onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe sunar.

(4) Hava aracı denetlemeleri veya diğer uygulamalar sırasında bu Yönetmelik gerekliliği

ile uygunsuzluğu gösteren kanıtlar tespit edildiğinde, Genel Müdürlük aşağıdaki işlemleri yapar:

a) Seviye 1 bulgular için, başka bir uçuş öncesinde uygun düzeltici faaliyetin gerçek-

leştirilmesini gerekli görür ve uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasının iptali veya askıya

alınması için işlem yapar.

b) Seviye 2 bulgular için, Genel Müdürlük tarafından gerekli görülen düzeltici faaliyet

söz konusu bulgunun içeriğine uygun olmak zorundadır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işletmeciye, SYK’ya

ve ilgili personele 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Ayrıca, SYK’ya aşağıdaki belirtilen durumlarda idari yaptırımlar uygulanır:

a) Yapılan denetimde bu Yönetmeliğe aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve uçuş

emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve Seviye 1 bulgu olarak değerlendirilebilecek

önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren on gün içerisinde

SYK’nın ilgili düzeltici faaliyeti gerçekleştirememesi halinde SYK yetkisi ile 27 nci maddede

belirtilen yönetici personel onayı, tespit edilen eksiklik giderilinceye kadar askıya alınır.
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b) Yapılan denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak bu Yönetmelikte

belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tespit edilmesi ve Seviye 2

bulgu olarak değerlendirilmesi halinde SYK’ya en fazla üç ay süre verilerek eksikliklerin ta-

mamlanması istenir. Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayan SYK’nın bu eksikliklere

ilişkin faaliyeti bu eksiklik giderilinceye kadar durdurulur.

(3) SYK yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesi, so-

rumlu yönetici personel onay formları ve SYK onay sayfasının asıllarını Genel Müdürlüğe

iade etmeyen kuruluşun sorumlu müdürü en az iki yıl süreyle başka bir SYK’da, bakım kuru-

luşunda veya hava taşıma işletmesinde yönetici personel olarak görev yapamaz.

(4) Bu Yönetmelik gerekliliklerine aykırı faaliyet yaptığı tespit edilen 27 nci maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen yönetici personelin yeterliliği Genel Müdürlük tarafından değer-

lendirilir.

Teknik düzenlemeler

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik ko-

nular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin uygulama detayları, ICAO ve EASA tara-

fından bu konulara ilişkin olarak yapılan uygulamalara paralel olarak Genel Müdürlük tara-

fından hazırlanacak talimatlar ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sü-

rekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY M) yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu Yönetmelik

kapsamına giren ve Genel Müdürlük tarafından henüz SHY-M Onay Sertifikası düzenlenmemiş

olan, balonla hava taşıma işletmeleri hariç işletmeler 12 ay içerisinde bu Yönetmelik gerekli-

liklerini sağlar.

(2) Genel Müdürlük tarafından 10/10/2012 tarihli SHT-Balon (Revizyon 02) Talimatı

kapsamında balonla hava taşıma işletme ruhsatı düzenlenmiş olan işletmeler ile Genel Müdür-

lüğe balonla hava taşıma işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulunmuş olan ve bulunacak

olan işletmeler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 ay içinde bu Yönetmelik

gerekliliklerini sağlar.

Mevcut SHY-M onay sertifikalarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) SHY-M onay sertifikası bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihte geçerli olan işletmelere onay kapsamı değişmemek kaydıyla yedinci bölüm kapsamında

sertifika düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işletmeler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti-

baren en fazla 3 ay içinde bu Yönetmeliğe uyum planını Genel Müdürlüğe sunarlar.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KÜMELENME MÜKEMMELİYET UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükem-

meliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Küme: Birbirlerine yakın bir biçimde konumlanmış, ihtisaslaşmış alanlarda uzmanlık,

hizmet, kaynak, tedarikçi ve beceri geliştirecek kadar yeterli sayıya ulaşmış, işletme, ilgili eko-

nomik aktörler ve kurumlar grubunu,

b) Merkez: Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenciler: Üniversite öğrencilerini,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; işletmelerin verimlilik, yenilikçilik ve rekabetçiliğini,

bölgesel kalkınmayı ve sonuçta toplumun refahını artıran kümelenme olgusunun sağlıklı ve

etkin bir şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, kümelenmeye aday olabilecek reka-

betçi sektörlerin analizi ve belirlenmesi, bunların kümelenmesi için ilk ivmenin verilmesi, stra-

tejik yol haritasının tasarlanması, kümenin kurulması, sağlıklı büyümesi ve erişkin safhaya

ulaşması için gereken faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bunlara ilişkin yöntem ve bilginin

geliştirilmesi, projelendirilmesi, finansman sağlanması, sahada kazanılmış tecrübelerin akta-

rılması, bu faaliyetleri etkin bir şekilde yürütecek bilgi ve beceri ile donatılmış küme kolay-

laştırıcıları ve yöneticilerinin eğitilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaç çerçevesinde Mer-

kezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kümelenmenin mükemmeliyetini ve etkinliğini sağlamak üzere özellikle küme ko-

laylaştırıcıları ve küme yöneticileri için yaygın ve örgün eğitim programları geliştirmek, dü-

zenlemek ve gerçekleştirmek,

b) Kümelenmeyi ve küme yönetimini kolaylaştırıcı araçlar ve yöntemler araştırmak ve

geliştirmek, bu kapsamda küme geliştirme kitleri hazırlamak, küme ağ yapılanma, bilgi yönetim

sistemleri ve kümeler arası kıyaslama sistemleri geliştirmek,

c) Yerel ekonomik kalkınma ve kümelenme, rekabetçilik, küme yönetimi, Türkiye’deki

kümelerin durum analizi gibi konularda araştırmalar yapmak, periyodik raporlar yayınlamak,
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ç) Kamu, özel sektör, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile
kümelenme stratejisi alanlarında ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek ve projeler
yürütmek,

d) Kümeleri desteklemek üzere ulusal düzeyde kümelenme politikası geliştirilmesi ve
kurumların küme destek programlarının oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, yeni fonlar oluşturulması
için çalışmak ve fonlardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak, yürütmek ve proje-
lere katılmak,

f) Kümelenme alanında düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde yarışmalara öğ-
rencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bu-
lunmak,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kümelenme alanında seminer, kongre, çalıştay veya
konferans düzenlemek, yayın üretmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeydeki kümelenme ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlamak,
Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak,

h) Kümelenme alanında ödül tanzim etmek ve uygulamaya konulmasını ve ilgili diğer
faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde yer alan, özellikle kü-
melenme ve yerel ekonomik kalkınma ile proje hazırlama ve yönetme deneyimi olan Üniversite
öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde Üniversite dışından, Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim elemanlarından Yönetim Kurulunun görüşünü alarak bir Müdür Yardımcısı seçebilir.
Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Merkez Müdürlüğüne vekâlet ede-
bilir.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla
bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe

sunmak,
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak,
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d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim

Kuruluna rapor vermek,

e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek,

f) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim

Kuruluna rapor sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye

Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-

ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik

olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup temsil-

cileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya istekleri halinde ilgili

sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilir ve asgari

bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Merkez (Gediz TÖMER): Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

ç) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,

d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yön-

temleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

b) Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretilmesini sağlamak.

c) Türk halklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi

alanlardaki eserlerini incelemek.

ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, dilsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk

Kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.
b) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için gerekli olan Türkçe kurs-

lar düzenlemek, Türkçe dil bilgisinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup
olmadığını sınav yaparak tespit etmek ve onlara TDS vermek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek
için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, gö-
rev alacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehberler ve yayımlar hazırlamak.

ç) Ulusal veya uluslararası yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile diğer ül-
kelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve
işadamlarına, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere
Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek.

d) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi
Türk lehçeleri ve diğer yabancı dillerle ilgili kurslar düzenlemek.

e) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere in-
ternet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek, Türk-
çeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap,
dergi, bülten, raporlar yayımlamak.

g) Türkiye Türkçesi öğretimini bütün dünyada yaygın hale getirmek ve Türkçenin sayılı
bilim dilleri arasındaki yerini almasına katkıda bulunmak.

ğ) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçenin ana dil olarak eğitimi ve öğretimi konu-
sunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Türk dili öğretimini daha etkin bir hale getirebilmek için diğer dil öğretim metotları
ile karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan, Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezde görevli öğretim
elemanları arasından uygun gördüğü en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendiril-
mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev sü-
resi ile sınırlıdır. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
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(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı
da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her

düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
(2) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlandırılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üni-
versite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa
olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerek gördüğünde
Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak.
b) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik

takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için oryantasyon programları
konusunda karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, kadro
ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

ç) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak.
d) İlgili diğer mevzuatlarla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AİLE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-

rulan Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AİLEMER): Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uzman kişiler tarafından, davranış sağlığı ve bilimlerine disiplinlerarası bir eğitim

yaklaşımı ile toplumda ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için aile bireylerinin katılımcı, üretken,
kendilerine yetebilmeleri ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, ön-
leyici, eğitici, bilgilendirici, bilinçlendirici, geliştirici, beceri kazandırıcı, rehberlik ve rehabilite
edici hizmetler vererek geniş kapsamlı eğitim etkinlikleri düzenlemek, eğitim programları sun-
mak ve bu yönde akademik çalışmalar yapmak.

b) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde, ilgili kamu ve özel kuruluşların ortak he-
def ve çalışmalarıyla koordinasyonu temel görüş olarak benimsemek, bu temel görüş çerçeve-
sinde, aileyi çıkış noktası alarak toplumun huzur ve refahına yönelik çalışmaların yönlendirici
bir parçası olmak, bu amaçla geniş bir yelpazede projeler planlamak ve yürütmek.
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c) Üniversitenin AR-GE birimi ile işbirliği içinde, aileye yönelik yapılmış ulusal ve
uluslararası çalışmaları incelemek. Yapılmakta olan yerel, ulusal, global araştırmalardan/pro-
jelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve işbirliği yapmak.

ç) Kültürler arası ve çok kültürlülük temelinde aileyi etkileyen anlaşmazlık ve şiddet
ile mücadelede bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yaygın eğitim programları hazırlamak ve uy-
gulamak.

d) Değişen toplumsal dinamiklerle birlikte kadın ve erkek rollerindeki algılamalara
bağlı olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, sadakat,
güven, empati, karşılıksız sevgi ve benzeri gibi aileyi güçlendirici değerler eğitimi çalışmaları
yapmak.

e) Türkiye’de aile yapısının güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek. Bu amaçla bi-
limsel yayın ve araştırmalarla veriler toplamak ve bu veriler ışığında ihtiyaca yönelik çalışmalar
yapmak. Aile yapısını güçlendirici bu yapının fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığı koruyarak re-
fahını iyileştirici ve bütünlüğünü sürdürücü proje, akademik araştırma ve klinik uygulamalar
yapmak ve bu çalışmaları geliştirmek, planlamak ve yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.

f) Aile sisteminin işlevsel bozulmasına dayalı sorunlar, aile bireylerinin gelişim ve ya-
şam kalitesinin yitirilmesine dayalı sorunlar, aile yaşam dönemine dayalı ilişki ve iletişim so-
runları ve aile üyelerinin psikolojik, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik nedenlerden dolayı
aile içi rol ve sorumluluklarını etkili ve fonksiyonel bir biçimde yerine getirmede yaşadıkları
sorunları hakkında rehberlik, eğitim ve destek hizmetlerini teorik ve uygulamalı çalışmalarla
sunabilecek yeterliklere sahip aile danışmanları yetiştirmek.

g) Anne ile baba, karı ile koca ve çocuk ile ergen ve genç kitlelerine yönelik danışman-
lık, eğitim ve destek hizmetleri sunmak.

ğ) Aile kurumunu içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler içinde değer-
lendiren bütüncül bir anlayışla; aile kurma niyetinde olan birey ve çiftlere, evlilik öncesi aile
eğitimleri vererek güçlü ailelerin kurulmasına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri
vermek, aile kurumu içinde sorun yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek
hizmetleri vermek, aile kurumunu sonlandırma kararı almış, boşanmış ya da ayrılık-boşanma
süreci yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

h) Yukarıda öngörülen durumlar dışında sorunlar yaşayan birey ve çiftlere yönelik reh-
berlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak

hedef ve çalışmalarıyla paralel, aile yapısını güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici ça-
lışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya ge-
liştirmek.

b) Merkezin amaçlarına paralel olarak aile danışmanlığı sertifika programı gibi kurs
programları düzenlemek.

c) Aile bireylerinin ikili ilişki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletişim kurmalarına yö-
nelik farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, reh-
berlik ve rehabilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ergenlere ve eğitimcilere yönelik
psikolojik danışma ve rehberlik gibi eğitim programları sunmak.

d) Aile eğitimi seferberliği gibi ulusal boyutlu faaliyetler düzenlemek.
e) Evlilik öncesi eğitim ve anne ile baba eğitimi sertifika programları düzenlemek.
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f) Ailede duygu ve değer eğitimi üzerine kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek.
g) Aile eğitim programlarına ve sosyal etkinliklere profesyonel ve gönüllü toplumsal

hizmet grupları ile ortak sosyal destek hizmetleri vermek.
ğ) Aile alanında uluslararası güncel ve etkin yayınlardan yararlanarak ailelerin sosyal

dinamik ve ihtiyaçlarına paralel olarak, destekleyici eğitim programları düzenlemek ve danış-
manlık hizmetleri sunmak.

h) Aile sisteminin isleyişi ile ilgili konuları çok yönlü olarak anlama ve değerlendirme
ve ilgili konularda beceri geliştirme gibi etkinlik programları düzenlemek, destek grupları or-
ganize etmek, belli gün ve saatlerde telefon danışmanlığı hizmeti vermek.

ı) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, uygulama, da-
nışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bünyesinde yapılan ça-
lışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum
gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

j) Toplumda aile yapısını güçlendirici, refahını koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü fi-
ziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyucu proje, akademik araştırma, klinik uygulama ça-
lışmaları yapmak; benzer çalışmaları yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.

k) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik araştırma, danışmanlık, eğitim ve destek hiz-
metleri sunarak, şiddete karşı koruyucu ve rehabilite edici programlar geliştirmek.

l) Aile içi çatışma ve anlaşmazlıkların şiddet kullanmaksızın yapıcı olarak çözümüne
ilişkin koruyucu akademik ve uygulamalı aile çalışmaları yapmak.

m) Türk aile yapısı üzerinde araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunmak.
n) Geleneksel ve değişen aile sorunlarını kuramsal ve uygulamalı olarak çalışmak.
o) Küresel sürecin ve medyanın, Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini incelemek.
ö) Aile terapi ve danışmanlığına yönelik teori ve yaklaşımların toplumumuz için sosyal

ve kültürel geçerliliğini çalışan araştırmalar yapmak. Bu kuramsal bilgilerin kültürümüze uy-
gulanabilirliğini eleştirel olarak incelemek ve varsa bu yönde araştırmalarca tespit edilen ek-
siklikleri tamamlayıcı akademik çalışmalar yapmak.

p) Aile içinde yaşlı üyelerin sorunlarına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri
sunmak ayrıca; yaşlı üyelerin çekirdek ailenin çözülmesini engelleyici, koruyucu ve uzlaştır-
macı rollerini canlandırmak.

r) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak.
s) Canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde eğitim ve sertifika prog-

ramlarını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirmek. Bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi
verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak ve eğitim ve sertifika program-
larının tanıtımını yapmak.

ş) Talep edildiğinde ilgililer için teorik eğitim ve klinik hizmetlere yönelik materyal
geliştirmek; etkili aile sistemi yönetimi, aile danışma, kriz çözümü, aile içi şiddet gibi konulara
yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak.

t) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak;
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, aile konuları ile ilgili ders, seminer, konferans,
sempozyum, çalıştay ve kongreler düzenlemek ve araştırma projeleri hazırlamasını teşvik etmek.

u) Aile bireylerinin içinde geliştikleri ve/veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini
incelerken, ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri içinde değerlendirmeye dayanan bir an-
layıştan bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne yönelik değişim ve gelişimlerini
sağlayıcı yöntem ve stratejileri içeren hizmetler sunmak.
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ü) Aile yapısını geliştirici ve güçlendirici, aile refahını koruyucu ve bütünlüğünü sür-
dürücü yönde akademik ve pratik bilgiye katkı amaçlı konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hu-
kuki ve siyasi çerçevede ele alan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve
tez çalışmaları yapmak.

v) Araştırma, eğitim, inceleme, etkinlik, proje çalışmaları yapmak ve desteklemek.
y) Kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer gibi toplantılar düzenlemek.
z) Toplumu aydınlatıcı, aile ile ilgili konularda bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
aa) İlgili konularda muhtelif yayınların tanıtım, yayım ve sponsorluğunu yapmak. Aile

konusunda ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.
bb) Ailenin korunması ile ilgili sunulan sosyal hizmetler hakkında, ilgili kuruluşlarla

işbirliği içerisinde sosyal politika üretmek amacıyla düzenleyici işlemleri hazırlamak ve yü-
rütmek. Bu amaçla, proje hazırlama ve yürütme konusunda ihtiyaç duyulan konularda bilimsel
verilerle desteklenen çalışmalar yapmak, modeller geliştirmek, söz konusu çalışmalarda fiilen
bulunmak.

cc) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek ta-
lepleri değerlendirerek araştırma, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak. Merkezin amacına
uygun olarak, toplumsal boyutta ve geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

çç) Bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği içinde, psikolojik rehberlik, sosyal destek ve eğitim programları sunmak.

dd) Merkez kapsamında Rektör ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ya da
Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından müdür yardımcıları
görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan programını dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki
yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve

istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve
kuruluşların Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ham petrol,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “nafta, fuel-oil, gazyağı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“d) Taşıyıcı firma: Taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde, R2 yetki

belgesi sahibi taşıma işleri organizatörünü; taşımanın C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında

yapılması halinde ise C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmayı,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Ham petrol, benzin, nafta, gazyağı, motorin ve jet yakıtının karayolu

ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların en az bir se-

nedir faaliyette bulunması, Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş serma-

yesinin en az 4.000.000 TL olması gerekir.

(2) Ülkemizden Irak'a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı veya Irak'tan ül-

kemize yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatları ile ilgili sözleşmenin, Türkiye üzerinden

transit edilmek üzere Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamdaki taşımalara

ilişkin olarak sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanması şarttır. Sözleşmede

izin sahibi firmanın söz konusu eşyanın sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılacak olduğunun,

eşya miktarının ve türünün belirtilmesi gerekir.

(3) Ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtının transitini ya-

pacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan

mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması, karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına

uygun, Türk plakalı, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve 13/10/1983

tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayeneleri yapılmış araçlarla ya-

pılır.

(5) Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak moto-

rin, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarına ilişkin sözleşmelerde, yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça

yetki verilmiş kişiler tarafından imzalanmış olma şartı aranmaz.

(6) Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak taşı-

malarda, yabancı plakalı araçlar da kullanılabilir. Bu durumda, aracın karayolu ile tehlikeli

eşya taşınmasına uygun, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve kayıtlı

olduğu ülkede usulüne uygun muayenesi yapılmış olması şartı aranır.
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(7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu

ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 6 ncı maddesi

kapsamında temin edilecek olan fuel-oilin transiti için bu Tebliğin taşıyıcı ve sürücülere ilişkin

hükümleri uygulanır.

(8) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Ön izin başvurusu

MADDE 5 – (1) Ham petrol, benzin, motorin, nafta, gazyağı ve jet yakıtının transitini

yapacak firma Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği Ek-1'de yer alan form ile ön

izin başvurusunda bulunur.

(2) İmzalanmış sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin no-

ter tasdikli suretleri ön izin başvuru formuna eklenir.

(3) Sözleşmenin Irak'ta yetkili Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamdaki taşımalara ilişkin ola-

rak sözleşme yapma izni verilen kişiler ile yapılması halinde, bu yetkinin verildiğine ilişkin

belgenin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ile birlikte noter tasdikli sureti de ön

izin başvuru formuna eklenir.

(4) Ön izin başvurusunda bulunan firmaların başvurularında adli takibatı devam eden

bir hususa rastlanılması halinde, adli makamlarca buna ilişkin değerlendirme sonuçlanıncaya

kadar söz konusu firmanın aynı veya benzer konuya ilişkin ön izin başvuruları reddedilir.

(5) Ön izin başvurularının kabul edilip edilmediği başvuru sahibine bildirilir. Ön izin

başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “motorin,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “nafta, fuel-oil, gazyağı,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(3) Taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numaraları, anne

ve baba adları ile doğum yerleri ve tarih bilgilerinin kayıtlı olduğu liste ile bu listelere ilişkin

değişiklikler, 7 nci madde kapsamında alınacak izni müteakip, anılan listelerin teslim tarihinden

itibaren son 15 gün içerisinde alınmış “herhangi bir adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına

dair” adli sicil belgeleri ile birlikte Bakanlığa verilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“İzin Başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar hakkında nihai değerlen-

dirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden bu Tebliğde düzenlenen

işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerinin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü

alınır.

(2) Başvuru sahibi firmanın ve/veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından Teb-

liğde düzenlenen taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.
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(3) Bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel bir hallerinin olup olmadığı hu-

susunda sözleşme sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar ile sürücüler hakkında elde edilen veriler

ile Bakanlıkta mevcut bulunan veriler tetkik edilerek nihai değerlendirme yapılır.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda izin başvurusu uygun bulunanlar, başvuru sahi-

bine ve hareket/varış gümrük idarelerine; izin başvurusu uygun bulunmayanlar ise başvuru sa-

hibine bildirilir.

(5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında alınan sürücü listeleri üçüncü fıkra kap-

samında değerlendirilerek, uygun görülenler başvuru sahibine ve ilgili hareket ve varış gümrük

idarelerine bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuruda bulunan firmalar ile taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onun-

dan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili

yöneticilerinden en az birisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması ha-

linde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, söz konusu firmaların bu Tebliğ kap-

samında verilmiş izinleri askıya alınır, yeni izin başvuruları reddedilir.

(3) Haklarında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan şahısların; sahibi,

sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı ile yönetim kurulu üyeleri ya

da temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olduğu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri

iptal edilir. Bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belir-

tilen araç ve sürücülerle aşağıda belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır ve taşıma esnasında

araçlar ancak konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında durabilir:

a) Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde;

1) İskenderun Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Dörtyol-Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-

Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhı takip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,

2) Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Adana-Bahçe-Gaziantep-Şan-

lıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhı takip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,

3) Sarp Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Hopa-Artvin-Olur-Göle-Kars (veya Hopa-

Artvin-Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars)-Digor-Tuzluca-Iğdır-Aralık güzergâhı takip edilerek

Dilucu Gümrük Müdürlüğü,

güzergâhı takip edilir. Hava şartları veya mücbir sebep durumunda farklı güzergâh be-

lirlenebilir.

b) Nafta ve fuel-oil transiti hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu gü-

zergâh takip edilerek yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile gerçekleştirilecek

sevkiyatlar, taşımacılık yapacak olan firmaların kendi filolarında kullandıkları araç takip sistemi

vasıtasıyla izlenir. Firma bu Tebliğ kapsamındaki taşımalar için kendi araç takip sisteminde

ayırt edici işaretler oluşturur ve hareket gümrük idaresine anılan sistem için birden fazla kul-

lanıcı erişimine uygun şifre verir. Hareket gümrük idaresince anılan erişim şifresi varış gümrük
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idaresi ile zorunlu güzergâh üzerinde bulunan kolluk birimlerine bildirilir. Ayrıca, taşımacılık

yapacak olan firmaların filolarındaki araçların gümrük gözetimi haricinde de gerek görüldüğü

hallerde kontrolleri yapılabilir.
(3) İlgili firmanın filosundaki araçlarda çekiciden ayrılabilir dorse tanker bulunması ve

bu dorse tanker ile taşıma yapılması halinde dorse tankerin takip edilebilmesi için firmalar ta-
rafından gerekli tedbirler alınır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde mevcut sistemlere ilaveten
ek güvenlik tedbirleri almaya yetkilidir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak taşımalarda hareket gümrük idarelerince aşağıdaki
işlemler gerçekleştirilir:

a) Her taşımada;
1) Araçlarda bulunan araç takip sisteminin çalışıp çalışmadığı,
2) Tanker göz kapaklarının vidalı olup olmadığı, klipsli kapaklarda menteşe vidalarının

perçinli olup olmadığı, menteşe vidalarına mühür tatbiki için delikli vida yapılmış olup olma-
dığı, menteşe pimlerinin kesilmesinin mümkün olup olmadığı,

3) Sayısal (dijital) takografların çalışıp çalışmadığı,
4) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerinin geçerli olup olmadıkları,
5) Bu Tebliğ kapsamı eşya taşımacılığını suiistimal edebilecek ek donanımların bulunup

bulunmadığı,
6) Türk plakalı araçlarda, aracın taşıyıcı veya alt nakliye firmasının yetki belgesinde

kayıtlı olup olmadığı; yabancı plakalı araçlarda ise ulaştırma mevzuatı gereği istenen belgelere
sahip olup olmadığı,

7) Sürücünün 7 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında bildirilen listelerde yer alıp
almadığı,

kontrol edilir. Bu kriterlerden herhangi birini taşımayan aracın veya sürücünün taşıma
yapmasına izin verilmez.

b) Irak’tan ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkiyatları ile Gürcistan’dan Nahçıvan Özerk
Cumhuriyetine yapılacak motorin, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarında;

1) Mahreç ülkesinden alınmış analiz raporu ve Türkçe tercümesi ile tartı fişi transit be-
yannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir.

2) Eşyanın öncelikle macun tahlili yöntemiyle tespiti yapılır. Şüphe halinde numune
alınarak tahlile gönderilir. Eşyanın tahlile gönderildiğine ilişkin beyanname üzerine açıklama
düşülür.

3) Aracın ilgili yerleri mühürlenerek tahlil sonucu beklenilmeksizin araç, varış gümrük
idaresine sevk edilir.

c) Irak’a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatlarında; anılan eşyanın
antrepoya alınırken yapılmış tahlil sonuçları ve tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyan-
namede eşyanın tarifesi belirtilir. Eşyanın niteliğinin belirlenmesi açısından antrepodaki eşyanın
analiz raporu esastır. Aracın ilgili yerleri mühürlenerek araç, varış gümrük idaresine sevk edilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında varış gümrük idarelerince aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir;
a) Aracın mühürleri kontrol edilir, macun tahlili yöntemi ile eşyanın tespiti yapılır. Şüp-

he halinde takograf ve araç takip sistemi bilgileri kontrol edilir. Şüphenin devamı halinde eş-
yadan numune alınarak tahlile gönderilir. Bu durumda, tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahli-
yesine/çıkışına izin verilmez.
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b) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması halinde birinci bent

hükümleri saklı kalmak üzere, eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın tahliye-

sine /çıkışına izin verilir. Tahlil sonuçlarının alınmasını müteakip gerekli kontrol ve karşılaş-

tırmanın yapılmasını teminen hareket gümrük idaresine sonuçlar bildirilir. Sonuçların farklı

çıkması halinde hareket gümrük idaresince mevzuat dâhilinde gerekli işlem yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (2) numaralı eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-2

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru sahibi firmanın antetli kağıda yazılmış, firma yetkilisi veya yetkililerince

imzalanmış, firmanın ticari unvanı ile merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerini içeren

dilekçe,

2) Firma ve taşıyıcı firmanın kuruluş ve yapılan değişiklikler dâhil bütün Ticaret Sicil

Gazeteleri örnekleri,

3) İlgili Ticaret ve Sanayi Odasından başvuru sahibi firmanın üyeliğinin devam ettiğine

ve en az bir yıldır faaliyette bulunduğuna dair alınacak yazı,

4) Başvuru sahibi firmanın sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair ilgili ku-

rumdan alınacak yazı,

5) Firmada ve taşıyıcı firmada temsil ve ilzama yetkili kılınanların; adı, soyadı, T.C.

Kimlik Numaraları ve unvanının, tatbik imzasının, yetki sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

6) Başvuru sahibi firmanın ve taşıyıcı firmanın sahibi, sermayesinin yüzde onundan

fazlasına sahip gerçek kişi ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama yetkili yöne-

ticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından başvurudan önceki son onbeş gün içinde alınmış

arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydı,

7) Başvuru sahibi firmanın vergi borcu bulunmadığına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu-

nunda belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkûm olmadığına dair bağlı bulunulan

vergi dairesinden alınacak yazı,

8) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılması durumunda, firmaya ait R2

veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer örneği,

9) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, taşıyıcı firma

ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği ve taşıyıcı firmaya ait R2 veya C2 ya da L2 Yetki

Belgelerinin birer örneği,

10) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piya-

sası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında temin

edilecek olan fuel-oilin transiti için başvuru sahibi firmaya ait Dâhilde İşleme İzin Belgesinin

örneği.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont

işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %13,50, avans işlemlerinde uygulanacak

faiz oranı ise yıllık %13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/184

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 1- Engil, Erciş ve Hoşap Hidroelektrik 

Santrallerinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı karar ile özelleştirme programına alı-

nan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik sant-

rallerinden Grup 1- Engil, Erciş ve Hoşap Hidroelektrik Santrallerinin "İşletme Hakkının Ve-

rilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonu-

cunda;

1) 11.050.000 (onbirmilyonellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Tahiroğulları Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Otomotiv ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Tahiroğulları Petrol Ürünleri

Nakliyat İnşaat Otomotiv ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine

irat kaydedilmesine,

2) 11.000.000 (onbirmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Net Tekstil Sanayi

ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Net Tekstil

Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/185

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 2- Koçköprü Hidroelektrik

Santralinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı karar ile özelleştirme programına alı-

nan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik sant-

rallerinden Grup 2- Koçköprü Hidroelektrik Santralinin "İşletme Hakkının Verilmesi" yönte-

miyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonucunda;

1) 12.000.000 (onikimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Tahiroğulları

Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Otomotiv ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne İhale Şart-

namesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Tahiroğulları Petrol Ürünleri Nakliyat

İnşaat Otomotiv ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat

kaydedilmesine,

2) 11.770.000 (onbirmilyonyediyüzyetmişbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren

Har Enerji Yatırımları A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine,

Har Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 11.050.000 (onbirmilyonellibin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren EN-SA

Yapı ve İnşaat Turizm Nakliyat Gıda Sanayi A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme

hakkının devredilmesine, EN-SA Yapı ve İnşaat Turizm Nakliyat Gıda Sanayi A.Ş.'nin sözleş-

meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, te-

minatının İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/186

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 3- Kısık Hidroelektrik

Santralinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 08/02/2011 tarih ve 2011/10 sayılı karar ile özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidro-

elektrik santrallerinden Grup 3- Kısık Hidroelektrik Santralinin "İşletme Hakkının Verilmesi"

yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonucunda;

1) 27.150.000 (yirmiyedimilyonyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Kılıç Enerji Üretim A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine,

Kılıç Enerji Üretim A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 27.000.000 (yirmiyedimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Tayfurlar

Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine,

Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine, 

3) 26.600.000 (yirmialtımilyonaltıyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Nu-

rol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devre-

dilmesine, Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kayde-

dilmesine ve ihalenin iptaline,

4) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/187

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 4- Göksu Hidroelektrik Santralinin

İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı karar ile özelleştirme programına alı-

nan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik sant-

rallerinden Grup 4- Göksu Hidroelektrik Santralinin "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle

özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonucunda;

1) 57.500.000 (elliyedimilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının dev-

redilmesine, Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina et-

mesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kay-

dedilmesine,

2) 57.400.000 (elliyedimilyondörtyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Sam-

sun Makina Sanayi A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine,

Samsun Makina Sanayi A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 57.200.000 (elliyedimilyonikiyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Lozan

Elektrik Maden Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hak-

kının devredilmesine, Lozan Elektrik Maden Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/188

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 5- Bozkır ve Ermenek Hidroelektrik

Santrallerinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı karar ile özelleştirme programına alı-

nan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik sant-

rallerinden Grup 5- Bozkır ve Ermenek Hidroelektrik Santrallerinin "İşletme Hakkının Veril-

mesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonu-

cunda;

1) 1.990.000 (birmilyondokuzyüzdoksanbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi ve-

ren Özbey Hijyenik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme

hakkının devredilmesine, Özbey Hijyenik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi im-

zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 1.980.000 (birmilyondokuzyüzseksenbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren

AKY Mutfak Eşyaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde iş-

letme hakkının devredilmesine, AKY Mutfak Eşyaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/189

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 7- Hasanlar Hidroelektrik

Santralinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 30/4/2012 tarih ve 2012/60 sayılı karar ile özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ye ait hidro-

elektrik santrallerinden Grup 7- Hasanlar Hidroelektrik Santralinin "İşletme Hakkının Veril-

mesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonu-

cunda;

1) 30.850.000 (otuzmilyonsekizyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devre-

dilmesine, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kayde-

dilmesine,

2) 30.800.000 (otuzmilyonsekizyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Çalık

Yedaş Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının

devredilmesine, Çalık Yedaş Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine

irat kaydedilmesine,

3) 29.000.000 (yirmidokuzmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren YBT Enerji

Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının

devredilmesine, YBT Enerji Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin sözleşmeyi im-

zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/190

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 8- Ladik-Büyükkızoğlu ve Durucasu

Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı karar ile özelleştirme programına alı-

nan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik sant-

rallerinden Grup 8- Ladik-Büyükkızoğlu ve Durucasu Hidroelektrik Santrallerinin "İşletme

Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan

İhale sonucunda;

1) 2.760.000 (ikimilyonyediyüzaltmışbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Met Enerji Üretim İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde işletme hakkının devredilmesine, Met Enerji Üretim İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve

Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 2.750.000 (ikimilyonyediyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Har

Enerji Yatırımları A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Har

Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/191

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 9- Arpaçay-Telek ve Kiti

Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı karar ile özelleştirme programına alı-

nan ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik sant-

rallerinden Grup 9- Arpaçay-Telek ve Kiti Hidroelektrik Santrallerinin "İşletme Hakkının Ve-

rilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonu-

cunda;

1) 3.010.000 (üçmilyononbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Metaltek

Metalurji Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme

hakkının devredilmesine, Metaltek Metalurji Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 3.000.000 (üçmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Har Enerji Yatırımları

A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Har Enerji Yatırımları

A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi

halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/192

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Grup 10- Berdan Hidroelektrik Santralinin

İşletme Hakkının Verilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 17/12/2012 tarih ve 8470 sayılı yazısına is-

tinaden;

Kurulumuzca 30/4/2012 tarih ve 2012/60 sayılı karar ile özelleştirme programına alınan

ve özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ne ait hidroelektrik santral-

lerinden Grup 10- Berdan Hidroelektrik Santralinin "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle

özelleştirilmesi amacıyla İhale Komisyonu tarafından yapılan İhale sonucunda;

1) 47.000.000 (kırkyedimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Tayfurlar

Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine,

Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 46.600.000 (kırkaltımilyonaltıyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren MBM

Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şenol Mutlu Ortak Girişim

Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, MBM Enerji İnşaat

Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şenol Mutlu Ortak Girişim Grubu'nun

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 43.800.000 (kırküçmilyonsekizyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Ek-

mekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme

hakkının devredilmesine, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ait 4 adet Aerzener Marka Vidalı 

Hava Kompresörlerinin (4/2, 4/3, 5/2 ve 5/3 nolu şaselere bağlı) 10.000 saatlik bakımının 

yapılması işi 

İhale Kayıt Numarası : 2012/193335 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet Aerzener Marka Vidalı Hava Kompresörlerinin 

(4/2, 4/3, 5/2 ve 5/3 nolu şaselere bağlı) 10.000 

saatlik bakımının yapılması işi - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) İşin süresi : Her bir kompresör için 25 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 27.12.2012, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 27.12.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 10163/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-
MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + %10 

HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO 
YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM,  

ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/188540 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 ALSANCAK/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İhale Dokümanlarının  
Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak-

Cumaovası (0+00-23+210), Basmane-Menemen (0+00-31+630) ve Menemen-Aliağa (0+00-
25+330) Arası 120 Km/h + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener Sisteminin, Cumaovası ve Çiğli 
Depo Yollarına Ait Basit Katener Sisteminin Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test Çalışmaları İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 31/12/2012 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10027/1-1 
—— • —— 

HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 54.000 Kg. 

Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında Açık ihale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.01.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9987/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA YAPILACAKTIR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar 

Meclisi’nin 20.06.2012 tarih ve 357/297 sayılı kararı gereği Yapım Karşılığı Kiralama Modeline 

göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya 

verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

İli : Kayseri 

İlçesi : Kocasinan 

Mahallesi : Mimarsinan (Kavakyazısı Mevki) 

Cinsi : Arsa 

Yüzölçümü  : 7982,70 m2 

Pafta No : 417-300-340 

Ada No : 4424 

Parsel No : 6 

Muhammen Bedeli : 2.993.512,50 - TL 

  (İkimilyondokuzyüzdoksanüçbinbeşyüzonikiliraellikuruş) 

Geçici Teminat : 89.806,00–TL 

  (Seksendokuzbinsekizyüzaltıtürklirası) 

İhale Günü  : 03 /01/2013 

İhale Saati  : 11.00 

Yer Gördü Belgesi  : Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınacaktır. 

Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 20.06.2012 

tarih ve 357/297 sayılı kararı ile Devlet Bakanlığının 31.10.2012 tarih ve B.02.0.ESK.399/10888-

10889-10890-11163-11164-11127 sayılı oluruna istinaden; 

1 - Yüklenici tarafından her türlü masrafları ile finansmanı karşılanmak üzere imar 

durumuna göre verilecek fonksiyonuna uygun olarak projelendirilmesi, Genel Müdürlüğümüz, 

ilgili Belediye ve ilgili kurumlara onaylatılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin 

alınması, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 yıl içerisinde inşaatın gerçekleştirilmesi, 

aksi taktirde sözleşmenin feshedilerek yatırılan kiraların ve teminatın İdareye gelir kaydedilmesi, 

o ana kadar yapılan masrafların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, avan proje bedelinin 

Mimarlar Odasınca belirlenen bedelden fazla olmamak üzere müellifine ödenmesi, 

2 - Sözleşme tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarih sayılması, 

3 - Sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedellerinin; 

a) 1.yıl için 18.000,00 TL. 

b) 2.yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

c) 3.yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

d) 4.yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

e) 5.yıl için 120.000,00 TL 

f) 6. yıldan itibaren 15. yılın sonuna kadar bir önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış 

oranı olması 

g) 16.yıl için 375.000,00 TL 

h) 17. yıldan itibaren 35. yılın sonuna kadar bir önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE 

artış oranı olması 

4 - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı 

herhangi bir nedenle 35 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde, sözleşmenin feshedilerek 

tahliye edilebileceğine, tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine 

ve her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhüt alınması, 
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5 - Yüklenici tarafından inşaata başlanılmadan önce taşınmazın, işletmeye açılana kadar 

ve açıldıktan sonra başka bir amaçla kullanılmaması, üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 

yükümlükler konulmaması, 

6 - 31 yıllık işletme süresi sonunda İdaremizce günün şartlarına ve rayiçlerine göre 

belirlenecek yeni kira bedeli ve şartlarının kabullenilmesi halinde sözleşmenin yenilenerek 

uzatılması, aksi halde 1 (bir) ay içerisinde binanın boş, bakımlı ve kullanılabilir vaziyette hiçbir 

hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye teslim edilmesi şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi 

dahil toplam 35 yıl süre ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde Ticari Tesis (Sinema, 

Tiyatro, Lokanta, Otel, Banka, Bürolar, Çok katlı Mağzalar, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kamu 

Tesisleri gibi her türlü ticari faaliyet) yapılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir. 

7 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, 

İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler, İhale şartnamesini 08.30 ile 12.00 ve 14.00 ile l7.00 saatleri arasında 

Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İstekliler İhale Şartnamesinin 7.maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.maddesi doğrultusunda 03/01/2013 günü saat 

11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında 

teslim edilecektir. 

10 - Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir. 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 
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f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi. 

g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin 

%50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli 

örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair 

belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde 

kalırsa 20. madde hükmünce temin edeceğine dair taahhütname, 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

l) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine veya İdarenin göstereceği banka hesabına 

nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-

süresiz ve teyit yazılı) 

m) Teklifi mektubu (6. maddeye göre hazırlanmış) 

n) Teknik Personel taahhütnamesi ,(Şirket, inşaat tamamlanıp işletmeye açılana kadar 1 

adet Yüksek mimar veya mimar, 1 adet inşaat yüksek mühendisi veya mühendis, 1 adet Makine 

mühendisi veya yüksek mühendisi, 1 adet Elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi 

bulunduracaktır.) 

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,k bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

p) İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni 

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

13 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 10095/1-1 

—— • —— 
2200 TON KİREÇ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 2200 Ton Kireç A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden, 100.-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası 

Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp 

dekontunun (0 272 612 56 67) nolu faksa fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 

gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 04.01.2013 Cuma günü saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saat’e kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu ihale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 10078/1-1 
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SIRA CETVELİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO : 2005/123 

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI : Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

2. BORÇLU : Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş. 

3. İHALE TARİHİ : 10.07.2012 

4. İHALE BEDELİ : 2.800.000.- TL 

5. İHALENİN ONAY TARİHİ : 19.07.2012 

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN 

AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI 

(TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN 

EMLAK VERGİSİ BORCU) 

 

 Alacaklı  Odunpazarı Belediye Başkanlığı 

 Borçlu Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş. 

 Borç Tutarı 8.756,02 TL  

 

7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE 

TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK) 

 

Sıra 

No Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece/ 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 13.06.1985 2946 1 / 0 300.-TL 

Eskişehir Bankası T.A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

2 28.09.1989 6167 2 / 0 1.000. -TL 
Tasfiye Halinde T. 

Emlak Bankası A.Ş. (*) 

3 14.06.1985 2952 3 / 0 400.-TL 
Eskişehir Çimento 

Fabrikası T.A.Ş. (**) 

4 02.03.1999 913 4 / 0 1.000.000.-TL 

Eskişehir Bankası T.A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

5 18.08.2006 12847 5 / 0 663.059.175.-USD 
Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu  

(*) Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından borçlu şirketten alacakları 

bulunmadığı bildirildiğinden 2. derece ipotekleri sıra cetvelinde dikkate alınmamıştır. 

(**) Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. tasfiye edilerek sicilden terkin edildiğinden  

3. derece ipotekleri sıra cetvelinde dikkate alınmamıştır. 
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8. BORÇLU ŞİRKETLERİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA 

OLAN BORÇ BİLGİLERİ 

 

 Alacaklı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  

 Borçlu  Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş. 

 Borç Miktarı  7.610.808.616,86 TL (gecikme zammı hariç) 

 

9. İLGİLİ MEVZUAT 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası, 

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 

tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin 

teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, 

kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 

kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 

edilerek ödenir.” 

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi; 

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 

bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 

uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 

alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk 

etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 

halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete 

ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 

sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin 

düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır. 

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır. 

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

şekilde nemalandırır. 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi; 

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi 

eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden 

tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.” 
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• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi; 

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.” 

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri 

DEĞERLENDİRME 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon 

Kurulunun 19.01.2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile oluşturulan “Esbeton Eskişehir 

Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 10.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede Sarar 

Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.ye 2.800.000.- TL bedelle Fon Kurulunun onayına 

sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 19.07.2012 tarih ve 2012/199 sayılı kararı ile 

onaylanmış ve 2.800.000.- TL ihale bedeli TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmıştır. 

İhale bedeli, Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde 

mal, hak ve varlıkları bulunan Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş.nin tüm borçlarını 

karşılayamaması nedeniyle 2.800.000.- TL ihale bedelinden öncelikle 4.117,56 TL satış masrafı 

çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli olan 2.795.882,44 TL ve ihale bedeline ödeme gününe kadar 

işleyecek faizi aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır. 

1. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6’da belirtilen, gayrimenkullerin 

aynından kaynaklanan emlak vergi borcunun ödenmesi için Odunpazarı Belediye Başkanlığına 

8.756,02 TL pay ayrılmasına, 

2.  6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, 

yukarıda 7’de belirtilen 1. derece 300 TL ve 4. derece 1.000.000 TL müşterek ipotek alacakları 

için TMSF’ye toplam 1.000.300 TL pay ayrılmasına, 

3. Bakiye ihale bedeli olan 1.786.826,42 TL ile ihale bedeli nemasının 6183 sayılı 

Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, yukarıda 7’de belirtilen 

5. derece 663.059.175 USD müşterek ipotek alacağına mahsuben TMSF’ye ayrılmasına, 

4. Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından borçlu şirketten alacakları 

bulunmadığı bildirildiğinden, yukarıda 7’de belirtilen 2. derece müşterek ipotek alacakları için 

pay ayrılmasına yer olmadığına, 

5. Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. tasfiye edilerek sicilden terkin edildiğinden, 

yukarıda 7’de belirtilen 3. derece müşterek ipotek alacakları için pay ayrılmasına yer olmadığına, 

6. İhale bedelinden kalan miktar olmadığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine 

göre, TMSF’nin 3. maddede belirtilen ödemeden sonra kalan bakiye ipotek alacağı ve 8’de 

belirtilen diğer alacağı, diğer alacaklılar (haciz vs) ile İhale Şartnamesinin 13.1 maddesi 

kapsamında hak ve alacak bildiriminde bulunan alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal 

olmadığına, 

7. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine, 

8. Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre 

içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine, 

9. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi. 

 10152/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Republic of Turkey 

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA) 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 

Consultancy Services for Overall Evaluation of Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) (AF-CA1.2) 

(2012) 

The Republic of Turkey has received an additional loan from the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) and intends to apply part of the proceeds of this loan to 

payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Overall Evaluation of 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) (AF-CA1.2)”, 

which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project 

Coordination Unit. 

The objective of the project is to conduct the Overall Evaluation (OE) of the ISMEP 

Project which is a process to enhance monitoring and evaluation of the ISMEP activities between 

February 3rd, 2006 and December 31th, 2012 which covers the period of the first Loan 

Agreement signed with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). 

The OE will assess the quality and relevance of the project, achievements, success, 

effectiveness and efficiency of the project by looking at potential impacts and sustainability of 

outcomes and outputs, including the contribution to the implementation of the technical capacity 

in terms of seismic risk mitigation and building code, public awareness and training. 

The Consultant shall address the following objectives; 

• Evaluate the effectiveness of project activities in contribution to key objectives of the 

project, 

• Evaluate the impact and sustainability of project activities on the public institutions, 

pilot municipalities and communities, 

• Evaluate the effectiveness of project management, particularly the partners capacity in 

coordination, monitoring, planning, reporting, learning and resource management, 

• Provide recommendation on Exit Strategy and follow ups. 

The Review process will answer the following questions 

• What problems are there and how can they be solved? 

• What are the external and objective view, information and assessment of the project for 

decision making? 

• What are practical recommendations for partners aiming at ensuring the most efficient 

and effective implementation of the Exit Strategy and follow ups? 

• What have learnt about: 1) the context of the project; 2) the project outcomes; 3) the 

project outputs? 
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• What are going to do about it? 

• Who will take action and when? 

• What will feed into other reports and discussions? 

The estimated duration of the services are approximately 10 (ten) weeks. 

Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 

indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and 

references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, 

availability of appropriate skills among staff, etc.). 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 

JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 

for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 

consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 

partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 

association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 

Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 

(published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and in May 2010) (“Consultant 

Guidelines”). Interested consultants may obtain further information at the address below from 

10:00 a.m. to 16:00 hours, local time. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 

Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 

Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. 

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks AF-CA1.2 

in their Expression of Interests. 

Expressions of interest must be delivered to the address below by January 7th, 2013, 

16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 

accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 

date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 

Tel : +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 10145/1-1 
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KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA 2. VE 3. AŞAMA RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA 

YAPILACAK 434 ADET REKLAM ARACININ İŞLETMECİLİK HAKKI  

10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Teknik şartnamede yazılı ürünlerin yapılması ve ilaveten ihalede belirlenecek kira bedeli 

karşılığında 2. ve 3. aşama Raylı Sistem güzergahında yapılacak 434 adet reklam aracının 

işletmecilik hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı 

Teklif Usulü" ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1 - İhale 09/01/2013 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c - Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d - Noter tasdikli imza sirküleri. 

e - Şartname bedeli 100,00-¨ olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 09/01/2012 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube 

Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Cinsi KDV Dahil Muhammen bedeli Geçici Teminatı 

434 Adet Reklam Aracı 9.005.037,00-¨ 270.151,00-¨ 

 10111/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

İdaremizce, 

• Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi, 2888 ada, 4 no.lu 

parseldeki 10.734,46 m2 yüzölçümlü ve 

• Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi, 4817 ada, 1 no.lu parseldeki 13.000 m2 

yüzölçümlü gayrimenkullerin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve 

“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla 21.11.2012 tarihinden itibaren 

ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 20.12.2012 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu gayrimenkullere ilişkin İlan Metninin 4’üncü maddesi ve İhale 

Şartnamelerinin ilgili hükümlerine istinaden bahse konu gayrimenkullerin ihaleleri iptal 

edilmiştir. 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: 312 / 585 83 20 / 585 81 68 - Faks: 312 / 585 80 51 

                                                                   www.oib.gov.tr 10155/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/4000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında IPA

Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası
Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı
Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3948 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3979 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Dalaman Sivil

Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2012/3980 Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

Kurulması Hakkında Karar
2012/3998 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2012/4008 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/4009 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2012/4014 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2012/4015 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yürütülen Yeşil Alan

ve Yol Çalışmaları Kapsamında Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2012/4017 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Uygulanmasından Elde Edilen Gelirlerin
Kullanımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/4026 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)
— Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4)
— Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/184 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/185 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/186 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/187 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/188 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/189 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/190 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/191 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/192 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


