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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS
YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6428 Kabul Tarihi: 21/2/2013

Amaç, kapsam ve tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel

iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç

duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde,

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi

hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek suretiyle

yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danış-

manlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren

bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Aşama tamamlama: Yapım işlerinin her bir aşamasının, ihale dokümanları ve söz-

leşme hükümleri doğrultusunda tamamlandığının idarenin onayı ile kabul edilmesini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bedel: Yüklenicinin, sözleşme çerçevesinde yaptığı tesislerin kullanımı ile tesisteki

belli hizmetlerin sunulması karşılığında yükleniciye ödenecek olan bedellerin toplamını,

ç) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici ile üçüncü şahıslar ara-

sında imzalanan ve sözleşmeye aykırı hükümler ihtiva etmeyen sözleşmeleri,
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d) Dönemsel yatırım tutarı: Yüklenicinin sözleşmede belirlenecek dönemlerde yapım

işleri için tahsis edeceği tutarı,

e) Hizmet bedeli: Bedelin bir unsuru olup tesisin ve ekipmanların kullanıma hazır tu-

tulmasına yönelik bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin bedeli ile ilgili mevzuatına göre hizmet

alımı yoluyla gördürülebilecek hizmetlerin sunulması karşılığında idare tarafından yükleniciye

ödenen ve beş yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenen bedeli,

f) İdare: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarının ilgili birimi ile taşra

teşkilatlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarını,

g) İhale dokümanı: İhale konusu işe ait idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme

tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

ğ) İhtiyari ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanlarından başka idarenin ihale

dokümanı ile belirleyeceği esaslara göre yerleşkede yapılacak her türlü hizmet alanını,

h) İstekli: İdarenin açtığı ihaleye teklif veren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya

da bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

ı) İşletme dönemi yönetim planı: Yükleniciye gördürülecek hizmetlerin ne şekilde su-

nulacağını gösteren, işletim ve yönetim organizasyon modelini içeren planı,

i) Kesin proje: Tesisin idarece temin edilen ön projesine göre, ihale dokümanı ve temel

standartlar dokümanına bağlı kalınarak arazi ve zemin araştırmaları yapılan, yapı elemanları

ölçümlendirilen, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özellikleri belirtilen ve sözleşmenin im-

zalanmasını müteakip yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan projeyi,

j) Kullanım bedeli: Bedelin bir unsuru olup tesislerin kullanımı karşılığında dönemsel

olarak idare tarafından yükleniciye ödenen ve sözleşmede belirlenen bedeli,

k) Mecburi ticari hizmet alanları: İdare ve yüklenici tarafından piyasa rayiç fiyatlarına

göre belirlenen ücret karşılığında, yerleşkede bulunan ve hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını

karşıladıkları, ihale dokümanında belirlenen hizmet alanlarını,

l) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya özel hukuk tüzel ki-

şisinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

m) Ön fizibilite raporu: Bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen

projenin teknik, finansal, ekonomik, çevresel, sosyal ve hukuki açıdan yapılabilirliğini analiz

eden, öngörülen kullanım bedeli, hizmet bedeli ve garantiler de dâhil olmak üzere risk analiz-

lerini ve paylaşımını içeren ve yatırımın geleneksel tedarik yöntemleri yerine kamu özel iş bir-

liği modeli ile hayata geçirilmesinin gerekçesini karşılaştırmalı ekonomik ve finansal analizlerle

ortaya koyan raporu,

n) Ön proje: Tesisin ihtiyaç programına göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları yapı-

larak bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı, varsa çevresel etki değerlendirmelerine dayanı-

larak hazırlanan plan, kesit ve görünüşlerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ve tesisin

konsept ve temel tasarım unsurlarının, ihtiyaç listesi ve diğer hizmet alanlarının belirlendiği

projeyi,

o) Özel amaçlı şirket: İhale sonucunda idare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan,

faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve üzerine ihale bırakılan yüklenici tarafından

kurulan anonim şirketi,
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ö) Sözleşme: Yapım işlerinde özel amaçlı şirketle idare arasında; yenileme işleri ile bu
Kanun çerçevesinde ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, danışmanlık hizmetleri veya ileri
teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesi için yüklenici ile
idare arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan sözleşme ve eklerini,

p) Temel standartlar: Tesisin ve mecburi ticari hizmet alanlarının projelendirilmesi, ya-
pımı, bakımı ile yüklenici tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen
standartları,

r) Tesis: Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yapılan ve Bakanlığın ve
bağlı kuruluşlarının kanunla tanımlanan görev ve yetkileri ile ilgili iş ve işlemlerini yerine ge-
tirmek için kullanacağı bina ve yapıları,

s) Ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanları ile ihtiyari ticari hizmet alanlarını,
ş) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine göre yapıla-

cak olan yapım veya yenileme işleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren
tıbbi donanıma ilişkin olarak sözleşmede belirtilen toplam yatırım tutarını,

t) Uygulama projesi: Tesise ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından
hazırlanan, kesin projeye göre yapının tüm detayını gösteren ve idare tarafından onaylanan
projeyi,

u) Üst hakkı sözleşmesi: Tesislerin ve ticari hizmet alanlarının Hazinenin özel mülki-
yetindeki taşınmazlar üzerinde yaptırılması için, bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine be-
delsiz olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek şartıyla, ba-
ğımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek sözleşme ve ekleri-
ni,

ü) Yenileme veya yapım işleri: Mevcut tesislerin yenilenme zarureti ortaya çıktığı du-
rumlarda Bakanlıkça öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar çerçevesinde yenilenmesi ile
Yüksek Planlama Kurulunca yapılmasına karar verilen tesisin yapım işlerinin sözleşme hü-
kümlerine göre yapımı ve söz konusu tesisin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat ve varsa
ihale dokümanında belirtilen tıbbi donanım da dâhil olmak üzere yüklenici tarafından üstlenilen
bütün donanımın temini işlerini,

v) Yerleşke: Sözleşme çerçevesinde yapılan tesis ve ticari hizmet alanlarının bütününü,
y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli ile özel amaçlı şirketi,
ifade eder.
Yapım, yenileme ve hizmet alımı işleri
MADDE 2 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları; ön proje, ön fizibilite raporu, temel

standartlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca yük-
lenici lehine bedelsiz olarak tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşme-
sinde belirtilen şartlarla Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, sözleşmede be-
lirlenecek bedel karşılığında tesis yaptırabilir. Yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu ve proje
ile ilgili diğer belgeler Sağlık Bakanının imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına su-
nulur. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulundan yetkilendirme kararı alındıktan
sonra gerçekleştirilir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultu-
sunda kullanımlarında bulunan tesislerin yenilenmesi işlerini, tesislerdeki belli hizmetlerin su-
nulması ve/veya ticari hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya bedelinin ödenmesi karşılığında
yaptırabilir.
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(3) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak olan işlere yönelik araştırma, geliştirme, proje
ve danışmanlık hizmetleri bu Kanunda yer alan ihale usulleri ile temin edilebilir.

(4) Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde ihale yetkilisi, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının
merkez teşkilatında ilgili birimin, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar ve-
rilen işlerde ise ilgili taşra biriminin en üst yöneticisidir. Tesisin işletilmesi döneminde sözleş-
menin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu ile harcama yetkisi, ilgili taşra biriminin en üst yöne-
ticisine aittir. Döner sermaye kaynaklarından bu Kanun kapsamında yapılacak harcamalarda
harcama yetkililiği Bakanlıkça belirlenen limitler dâhilinde yardımcılara veya en yakın alt ka-
deme yöneticilere devredilebilir.

İhale ilke, usul ve esasları

MADDE 3 – (1) İhalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği,
kamuoyu denetimini, kaynakların verimli kullanılmasını, ihtiyaçların uygun şartlarda ve za-
manında karşılanmasını sağlamak esastır.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları her bir proje için, ihale iş ve işlemlerinde kullanılmak
üzere ön proje, ön fizibilite raporu, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ile ihale do-
kümanı hazırlar veya hazırlatır.

(3) Gerek görülmesi hâlinde birden fazla tesis yapım veya yenileme işi tek bir ihale ile
yaptırılabilir.

(4) İhalelerde, proje bazında işin niteliğine göre en az maliyetle en yüksek fayda sağ-
layan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki tesislerin yenileme veya yapım işlerinde açık ihale usulü,
belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usullerinden biri uygulanabilir.

(6) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihaledir. Açık ihale usulünde,
isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve idarece tespit edilen mali ve
teknik yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ince-
lenmek ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

(7) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda
davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. Bu ihale, aşağıda belirtilen esaslara
göre yapılır:

a) Ön yeterlik değerlendirmesi, işin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde
ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

b) Ön yeterlikleri kabul edilen isteklilerden kapalı olarak proje ve fiyat teklifleri alınır.
c) İdare tarafından belirlenen günde isteklilerin huzurunda teklifler açılır ve teklif edilen

projelerin ve fiyatlarının değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır. Teklif edilen pro-
jelerin öncelikle niceliksel olarak ön projeye uygunluğu incelenir. Bu incelemede projeleri uy-
gun bulunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır; uygun bulunanlar teknik kalite ve fiyat
yönünden değerlendirilerek sıralanır.

ç) Bu sıralamaya göre ihale dokümanında belirtilen sayıda istekli ile proje geliştirilerek
teklife esas proje belirlenir. Belirlenen proje için isteklilerden kapalı olarak fiyat teklifi alınır.
Önceden tespit edilen günde isteklilerin huzurunda teklifler açılır ve hemen akabinde açık ek-
siltme yapılır.
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d) Açık eksiltme sonucunda en düşük teklifi veren istekli ile idarenin fizibilitesi doğ-

rultusunda nihai pazarlık aşamasına geçilir. Nihai pazarlık sonucunda isteklinin teklifi uygun

bulunursa bu istekli üzerine ihale kararı verilir. İlk isteklinin teklifi idarece uygun bulunmazsa

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile nihai pazarlığa devam edilir. İkinci

isteklinin nihai fiyatı ilk isteklinin fiyatından düşükse, ilk isteklinin bu fiyatı kabul etmesi hâ-

linde ilk istekli, aksi hâlde ikinci istekli üzerine ihale kararı verilir. İdare, pazarlık sonrasında

onuncu fıkraya göre ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

(8) Pazarlık usulü ile ihale, aşağıdaki hâllerde yapılabilir:

a) Açık veya belli istekliler arasında yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

olayların ortaya çıkması sebebiyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması

c) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özel-

liklerinin belirlenememesi

ç) Bu Kanun kapsamında yüklenicinin namı hesabına yaptırılacak tamamlamaya yö-

nelik işler

d) Öngörülen maliyeti 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen eşik değerin altı katına kadar olan işler

(9) Sekizinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine göre yapılacak işlerde ilan yapılması zo-

runlu değildir. Diğer bentlere göre yapılacak işlerde ise en az bir hafta önceden ilan yapılması

zorunludur. İlan yapılmayan hâllerde en az üç istekli çağrılır.

(10) Yapılan ihale sonucunda idare, teklif edilen fiyatı fizibilitesine uygun bulmazsa

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptalinden dolayı isteklilere karşı idarenin herhangi bir

sorumluluğu doğmaz.

(11) Bu Kanun kapsamındaki açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü

ile yapılan ihaleler, ön yeterlik veya teklif verme için belirlenen son müracaat tarihinden en az

otuz gün önce olmak üzere Resmî Gazete’de ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki

gazetede ve işin gerektirdiği hâllerde yurt dışında bir gazetede en az birer defa ilan edilerek

duyurulur.

(12) Bu Kanun çerçevesinde yapılan ihalelerde toplam sabit yatırım tutarı veya teklif

bedelinin en az yüzde üçü oranında geçici teminat, yüzde üçü oranında kesin teminat, sabit ya-

tırımın tamamlanmasından sonra işletme döneminde ise yüzde bir buçuğu oranında teminat

alınır.

(13) Üzerine ihale yapıldığı hâlde süresi içinde sözleşme imzalamayan yüklenicinin

geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir.

(14) Bu Kanuna göre gerçekleştirilecek ihalelerde ihale yetkilisi, biri başkan olmak

üzere, ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi de muhasebe ve mali işlerde uzman olmak şartıyla

idare personelinden en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonu görevlendirir. İda-

rece, ayrıca en az üç kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonları görevlendirilir. Komis-

yonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(15) 4734 sayılı Kanuna göre ihalelere katılamayacak olanlar, bu Kanun kapsamındaki

ihalelere de katılamazlar.
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(16) Bu Kanun çerçevesinde yaptırılacak işlerdeki sabit yatırım içerisinde yer alan tıbbi

donanımın en az yüzde yirmisinin yerli üretim olması zorunludur. Kullanılacak ürünlerdeki

yerli üretim oranı, yerlilik şartları ve esasları ihale dokümanında belirtilir.

(17) Bu Kanun kapsamındaki ihalelerde, isteklilerden istenen belgelerde eksiklik olması

hâlinde sonradan hangilerinin tamamlattırılabileceği yönetmelikle belirlenir.

Sözleşme

MADDE 4 – (1) Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabi olup süresi, tesisin özelliklerine

ve fizibilite raporuna bağlı olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı

geçmemek üzere idarece belirlenir.

(2) Tesisin ve ticari hizmet alanlarının yapım işlerinin projelendirilmesinden ve finans-

manının sağlanmasından, yapımından, bakım ve onarımından, yükleniciye bırakılan hizmetlerin

yerine getirilmesi ile ticari hizmet alanlarının işletilmesinden, sözleşme süresi sonunda yerleş-

kenin her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda Bakanlığa dev-

redilmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, sözleşme süresince üçüncü kişilere vereceği

her türlü zarardan sorumludur. Yüklenicinin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine

getirmemesi hâlinde idarenin uğrayacağı zararın tazminine ve cezai şartlara ilişkin hükümlere

sözleşmede yer verilir.

(3) İdarenin sözleşmede belirtilen bedeli yükleniciye ödemekte gecikmesi hâlinde uy-

gulanacak gecikme faizine ve şartlarına ilişkin hükümlere sözleşmede yer verilir.

(4) İdare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda de-

netler veya denetletir. Bakanlık, yüklenicinin performans denetimi ve işin yönetimine ilişkin

olarak bir denetim ve yönetim sistemi kurabilir.

(5) Yüklenici, sözleşmeden doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı şartlarla ve bu Kanunda

belirtilen şartları haiz başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine idarenin onayı ile dev-

redebilir. Sözleşmenin bu şekilde devri hâlinde diğer sözleşmeler de devralan gerçek veya özel

hukuk tüzel kişisine devredilmiş sayılır.

(6) Yapım sözleşmesi imzalandıktan sonra sabit yatırım döneminde yüklenicinin söz-

leşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi hâlinde, sözleşmede belirlenen derhâl

fesih hâlleri hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça

belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir. Ayrıca key-

fiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu

süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanma-

sını da engellemez. İhtarla belirlenen süre sonunda taahhüdün yerine getirilmemesi hâlinde,

finans sağlayıcılar idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitmek sure-

tiyle işin yapılmasını sağlayabilir. Bunun sağlanamaması hâlinde idare tarafından sözleşme

feshedilir.

(7) Yapım sözleşmesinde yüklenicinin işletme döneminde sözleşme kapsamındaki ta-

ahhütlerini yerine getirememesi hâlinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi du-

rumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça be-

lirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir. Ayrıca key-

fiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2013 – Sayı : 28582

Yasama Bölümü Sayfa : 6



süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanma-

sını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması hâlinde

iş, idare tarafından pazarlık usulü ile yüklenicinin namı hesabına yaptırılarak yükleniciye öde-

necek bedelden mahsup edilir. Sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumunda ise

keyfiyet yükleniciye en hızlı vasıtalarla bildirilerek iş, idare tarafından yüklenici namı hesabına

yaptırılır. Sağlık hizmetlerinin sürdürülemezliğiyle ilgili hâllerin neler olduğu ve bildirim usul-

leri yönetmelikle belirlenir. Yüklenicinin işletme döneminde sözleşmede belirtilen performans

puanının altında kalması hâlinde idare tarafından sözleşme feshedilir. Bu hâllerde de, finans

sağlayıcıların idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitme hakkı saklıdır.
(8) Yenileme, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve hizmet alım sözleşmelerinde yük-

lenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi hâlinde, sağlık hizmetle-
rinin sürdürülemez hâle gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı
yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine
uygun süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynak-
lanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtar-
daki talimata uymaması hâlinde sözleşme feshedilir. Taahhüdün yerine getirilmemesi dolayı-
sıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumunda ise sözleşme derhâl feshedilir.

(9) Mücbir sebep hâllerinin ortaya çıkması veya yüklenici ile idarenin anlaşması hâl-
lerinde sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir. Sözleşmenin
sona erdirilmesi hâlinde kesin teminat mektubu iade edilir ve sözleşme konusu işlerin hesabı
genel hükümlere göre yapılır.

(10) Sözleşmenin feshi hâlinde sözleşme konusu işlerin hesabı sözleşme ve genel hü-
kümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin
özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı herhangi bir yargı
kararı aranmaksızın iptal edilir ve tapu idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmaz
üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder. Taşınmaza veya
üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafından zarar verilmesi hâlinde, zarar
bedeli de yükleniciden ayrıca alınır. Bunlardan dolayı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst
hakkından kaynaklanan herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz. Sözleşmenin fesih tarihinde
işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile
birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Önceden bildirilen günde yüklenici
veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve
keyfiyet tutanakta belirtilir. Sözleşmenin feshedilmesi hâllerinde kusurlu tarafın ödeyeceği taz-
minat ve cezai şartlara sözleşmede yer verilir. Yükleniciden kaynaklanan sebeple sözleşmenin
feshi hâlinde yüklenicinin kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin te-
minat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez ve yükleniciler kesin teminat için herhangi bir
hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz.

(11) Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaf-
larda Türk hukuku uygulanır ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri gö-
revli ve yetkilidir. Ancak, taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması ve davanın
Türkiye’de görülmesi kaydıyla ihtilafın 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim
Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.
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(12) İdare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşme Türkçe olarak hazırlanır. Ancak

yüklenicinin talebi hâlinde sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. Metinler

arasında herhangi bir çelişki olması hâlinde Türkçe metin esas alınır.

(13) Bu maddenin uygulanmasına ve sözleşmede yer alacak diğer konulara ilişkin hu-

suslar yönetmelikle belirlenir.

Bedel

MADDE 5 – (1) Bedel ve sözleşme süresinin tespitinde; yatırımın maliyeti ve projenin

mahiyeti, ekipman ve tıbbi donanımın yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, yükleni-

cinin kârı, yatırım konusu taşınmaz ve tesisteki hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının işletil-

mesinin yükleniciye verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır. Dönem sonunda Türkiye

İstatistik Kurumunca belirlenen dönemsel Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi top-

lamının yarısı oranında kullanım bedeli artışı yapılır. Yüklenici tarafından yabancı para birimi

ile kredi temin edilmesi ve kullanım bedelinin yeniden belirleneceği tarihteki ilgili döviz ku-

rundaki değişimin Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi toplamının yarısı oranından

yüksek veya düşük olması hâlinde, idare tarafından yönetmelikle belirlenen esaslar çerçeve-

sinde hesaplanacak düzeltme katsayısı marifetiyle kur farkı hesaplanır ve yabancı para birimi

ile borçlanma oranında kullanım bedeline eklenir veya kullanım bedelinden çıkarılır.

(2) Yapım işinin tamamlanmasından önce hiçbir şekilde bedel ödemesi yapılamaz. An-

cak aşama tamamlamaları ve kısmi hizmete alınma hâlinde idare tarafından yapılacak kısmi

kabullere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı sözleşme hükümleri saklıdır.

(3) Yüklenici tarafından verilen hizmetlerin karşılığı olarak yükleniciye ödenecek hiz-

met bedellerinin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslara ihale dokümanında ve

sözleşmede yer verilir.

(4) Yüklenicinin, sözleşme süresince öz kaynakları dışında finansal tablosunda belirtilen

toplam borç miktarında, yeniden finansman ve/veya borç yapılandırması suretiyle azalma mey-

dana gelmesi hâlinde, borç miktarındaki azalma idare ve yüklenici arasında eşit oranda taksim

edilerek kullanım bedeline yansıtılır. Yeniden finansman ve/veya borç yapılandırmasına ilişkin

esaslar sözleşmede düzenlenir.

(5) Bedel, Bakanlığa veya bağlı kuruluşlara ait döner sermaye bütçesinden ve/veya

merkezi yönetim bütçesinden ödenir.

Asgari öz kaynak

MADDE 6 – (1) Yüklenici, sözleşme konusu işlerle ilgili gerekli tüm finansmanı sağ-

lamakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu Kanun kapsamında gerçekleştireceği yapım işleri için

tahsis edeceği öz kaynak oranı, yatırım dönemi süresince sözleşmede belirtilen dönemsel ya-

tırım tutarının yüzde yirmisinden az olamaz.

Devir

MADDE 7 – (1) Bu Kanuna göre idare ile yüklenici arasında imzalanan yapım sözleş-

mesi süresi sonunda yerleşke, her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir

durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. Sözleşme süresi sonundaki yerleşkenin

mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte

tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Belirlenen zamanda yüklenici veya vekili
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hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve bu durum tu-

tanakta belirtilir. Durum tespit tutanağında belirlenen eksiklik ve arızalar, idarece verilecek sü-

rede yüklenici tarafından tamamlanır. Tamamlanmaması hâlinde eksiklik ve arızaları karşıla-

yacak meblağ, varsa yükleniciye yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve/veya teminatından

karşılanır. Bu suretle karşılanamaması hâlinde ise yükleniciye tazmin ettirilir.

İmar planlarının yapılması ve onaylanması

MADDE 8 – (1) Bu Kanuna göre gerçekleştirilecek kamu özel iş birliği projelerinin

uygulanacağı yerlerin imar planları, Bakanlığın talep etmesi hâlinde Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığınca yapılır, yaptırılır, onaylanır.

İstisnalar

MADDE 9 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak yatırım dö-

nemiyle sınırlı olmak kaydıyla, idare ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak

her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kâğıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi

Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca

alınan harçlardan müstesnadır.

Yönetmelik

MADDE 10 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça hazır-

lanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli

ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 12 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek

7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine

yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli

Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 13 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış, be-

şinci bölümünün başlığı “Hazine Garantileri ve Borç Üstlenimi” şeklinde değiştirilmiş ve Ka-

nuna aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

“Borç üstlenimi

MADDE 8/A- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tara-

fından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile ger-

çekleştirilmesi planlanan ve tutarı asgari bir milyar Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve

hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmeleri ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli

ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî

Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle-

rine göre yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan ve tutarı asgari beş yüz mil-

yon Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde, söz-

leşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının ön-

görülmesi hâlinde, söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın

ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üze-

re mali yükümlülüklerin Müsteşarlık tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu

mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine iliş-

kin usul ve esasları düzenlemeye, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanın teklifi,

özel bütçeli kamu idareleri için ilgili Bakanın talebi ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

yetkilidir. Borç üstlenim anlaşmaları anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa im-

zalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Bu madde hükümlerine göre üstlenim öngörülen

yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmesi taslağında yer alan ve üstlenimi doğrudan

ilgilendiren hükümler hakkında ihale şartnamesi yayımlanmadan ve ihale sonrasında sözleşme

imzalanmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Borç üstlenim taahhüdü kısmen veya

tamamen verilebilir. Bu madde kapsamında mali yıl içinde taahhüt edilecek borç üstleniminin

limiti, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir. Söz konusu limiti bir katına kadar artır-

maya Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri ile Müsteşarlık

tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları, proje yürütücüsü idarenin genel bütçeli ol-

ması hâlinde bağlı bulunduğu Bakanlığın, özel bütçeli olması hâlinde ise kendi bütçesine ser-

maye gideri olarak kaydedilir. Söz konusu giderin kaydı için gerekli olan ödenek ilgili idarenin

mevcut sermaye giderleri ödeneği ile karşılanmaksızın doğrudan Maliye Bakanlığı bütçesinde

yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır. Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen borç üst-

lenimi tutarları devlet dış borcu olarak kaydedilir ancak 5 inci maddenin birinci fıkrasında be-

lirlenen limite dâhil edilmez. Kendisine dış borcun tahsisi yapılabilen idareler dışında kalan

idarelerin yürüttüğü projelerden kaynaklanan borç üstlenimlerinde ilgili idare Müsteşarlığa

üstlenilen tutarda borçlandırılır ve bu kapsamdaki Hazine alacaklarının vadesinde ödenmemesi

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

hükümleri uygulanır. Müsteşarlık borç üstlenimi kapsamında taraflardan her türlü bilgi ve bel-

geyi istemeye yetkilidir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihale ilanına çıkılmış

olan projeler açısından uygulama sözleşmeleri taslağına ilişkin ihale öncesi Müsteşarlık görüşü,

kısmi üstlenim taahhüdü ve borç üstlenim limiti hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygu-

lanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 14 – 4749 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (C) fıkrasının (2) numaralı ben-

dinin sonuna “ile bu Kanunun 8/A maddesi uyarınca Müsteşarlık tarafından ve 3996 sayılı Ka-

nunun 11/A maddesi uyarınca ilgili idareler tarafından imzalanan borç üstlenim anlaşmaları,”

ibaresi eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “kuruluşlarla imzalanan ekonomik ve ticari

mahiyetteki anlaşmalar çerçevesinde” ibaresi “kuruluşlardan” ibaresiyle, “geri ödenmesini”

ibaresi “geri ödenmesi ile bu finansmana ilişkin diğer hususları” ibaresiyle değiştirilmiş ve

“münhasıran” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
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MADDE 15 – 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11/A maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 11/A- Görevli şirket ile yapılacak sözleşmede, sözleşmenin feshedilerek ya-

tırım ve hizmetin süresinden önce ilgili idare tarafından devralınması hükmünün bulunması

hâlinde, yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmiş kısmına tekabül eden yurt dışından sağlanan

finansmanın ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâ-

hil olmak üzere mali yükümlülüklerin idare tarafından üstlenilmesine, gerçekleştirilmemiş ya-

tırım ve hizmetlere ilişkin kısmının ise idarenin talebine bağlı olarak kullanılabileceğine ilişkin

hükümlere yer verilebilir.

Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklar ve mahalli idareler

tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere yönelik sözleşmelerde sözleşmelerin süresin-

den önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde,

yatırım ve hizmetlerin finansmanı amacıyla temin edilen yurt dışından sağlanan finansmanı

ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üze-

re mali yükümlülükleri üstlenmeye söz konusu idare yetkilidir. Bu idarenin, özel bütçe kapsa-

mında olması hâlinde bu yükümlülüklerin ilgili idarenin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi üzerine

ilgili idare tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali yükümlülüklerin kap-

sam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmaları anlaş-

mada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

Hazine Müsteşarlığınca borç üstlenimi 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finans-

manı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde yü-

rütülür.”

MADDE 16 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları

ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun

5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi ile ikinci fık-

rasındaki “ilgili personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi metinden çıkarılmış, üçüncü fıkrasının

ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış,

faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele

yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak fatura-

landırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner ser-

maye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz.”

MADDE 17 – 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci madde kap-

samında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ile kira gelirleri dâhil edilmek suretiyle personele yapılan

ek ödemeler için borç çıkarılmaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek

borç takibi işlemine son verilir.”
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MADDE 18 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci

maddesinin (B) bendinin birinci paragrafında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı”

ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmet-

leri Sınıfı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil

personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B)

bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı

unvanlı kadrolarında bulundukları sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları

kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yarar-

lanmaya devam ederler.”

MADDE 20 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “asistan kadrolarına yapılacak

atamalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri

Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,” ibaresi ve

“2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar” iba-

resinden sonra gelmek üzere “merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve

özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı

kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapa-

cakları nakiller” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra

gelmek üzere “İhtiyaç duyulması hâlinde söz konusu onayda atama sayısı ilgili bakanlık ile

bağlı kuruluşları için toplam sayı olarak belirlenebilir.” cümlesi ilave edilmiştir.

MADDE 21 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-

lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları hariç, diğer kamu idare,

kurum ve kuruluşlarından bağlı olunan bakanlığa veya aynı bakanlığa bağlı diğer kuruluşlara

2012 yılında nakil suretiyle giden personel sayısı, ilgili kamu idaresi için 2013 Yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınır.”

MADDE 22 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Ba-

kanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve

Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde

yer alan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı”na ait kadrolardan;

Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan

ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7); Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner

Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişim-

cisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog,

Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8); Tıbbi Teknolog unvanlı olan-

ların dereceleri (1-9); Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10); Ebe, Hemşire ve

Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12); Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni

ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) ve Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dere-

celeri (5-12) olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 23 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 24 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi, “bağış, faiz ve kira gelirleri hariç
olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 51 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu amaçla görevlendirilen personele yurt dışındaki görevleri süresince gündelik
verilmez ve gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kade-
mesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere
unvanları itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutarda aylık ödeme yapılır. Ayrıca,
bu personel döner sermaye ek ödemesi dâhil her türlü mali ve sosyal haklardan faydalanmaya
devam eder. Bu amaçla görevlendirilen personelden Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların
yurt dışındaki görevlerde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.”

Mevcut ihaleler ve yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3359 sayılı Ka-
nunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 7 nci maddesi çerçevesinde ilana çıkılarak ihale
süreci başlatılmış olan işler mevcut ihale şartnamelerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu Kanu-
nun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası, süreci devam eden ihalelere bulunduğu safhadan itiba-
ren uygulanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi
çerçevesinde ihale süreci tamamlanmış olan veya devam eden işlere ait şartnamelerdeki, yük-
lenici tarafından yapılacak sağlık yerleşkesinin dışındaki taşınmazların ticari alan olarak işle-
tilmek üzere yükleniciye verilebileceğine dair hükümler uygulanmaz ve sağlık yerleşkesi dı-
şındaki taşınmazlar yükleniciye verilmez; ihale iş ve işlemleri ile yapılmış olan sözleşmeler
bu hükümler geçerli olmaksızın yürütülür.

(3) Bu Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen yönetmelik altı ay içerisinde yürürlüğe
konulur.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
a) 13 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenen 8/A maddesinin borç üstlenim li-

mitine ilişkin hükmü 1/1/2014 tarihinde,
b) 13 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenen 8/A maddesinin borç üstlenim limiti

dışındaki hükümleri ve 14 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan
düzenlemeler 1/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8/3/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4404

           Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ku-
rulması; Millî Eğitim Bakanlığının 9/2/2013 tarihli ve 95653 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983
tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tari-
hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                             M. MÜEZZİNOĞLU                            E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 E. BAĞIŞ

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

                    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. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           M. GÜLER                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                       Milli Savunma Bakanı V.                    Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/8

           Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ÖZTÜRK’ün Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.
                                                                   8/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı: 2013/7
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü madde-

sinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146 ncı maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Ku-
ruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca M. Emin KUZ
seçilmiştir.

8/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4292
           Boş bulunan Şeker Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı
yazılı kişinin atanması; Ekonomi Bakanlığının 4/2/2013 tarihli ve 8172 sayılı yazısı üzerine,
4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN
           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                           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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11/2/2013 TARİHLİ VE 2013/4292 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADI ADAY GÖSTEREN KURUM

Muhammet KARAKAYA EKONOMİ BAKANLIĞI
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          Başbakanlıktan:

           Karar Sayısı : 2013/130

           1 – Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Serhat Kemal

YILMAZ’ın yeniden atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

8/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN

                Başbakan

—— • ——
          Başbakan Yardımcılığından:

           Karar Sayısı : 2013/129

           1 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr.

Abdullah YAVAŞ’ın yeniden atanması, 1211 sayılı Kanunun değişik 22/A maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

8/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/131

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Müsteşar Yardımcısı Birol EKİCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

8/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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          Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/132

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Diyarbakır

Bölge Müdürlüğüne Habil OĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

8/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/133

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Van Bölge Müdürlüğüne Mehmet Necip OCAK’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

8/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/134

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Spor Hizmetleri Dairesi

Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Hasan DAVULCU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B

ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

8/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/138
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına Türker Turan YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri
ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

8/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ
                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/135
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Halil ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

8/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/136
           1 – Açık bulunan;
           - 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliklerine Adem GÜN-
DOĞAN, Ahmet DURDU, Ahmet ERÇIKTI, Ahmet Haşim ŞİMŞEK, Akif YILMAZ, Ali
BAŞ, Ali KAVAKLI, Ayhan YAMAN, Aynur SOYKAN, Cengiz BARLAS, Cengiz ZAYİM,
Erdal KAVURT, Ergun GÜLMEZ, Gürol DEMİR, Hacı ÖZDEN, Hasan İŞ, Hayati ÇİÇEK,
Hilal GÜMÜŞKAZMA, İlhami BÜLBÜL, Kenan DERİNKÖK, Mahmut POLAT, Mehmet Ali
KARAKURT, Mehmet Bahadır BALCILAR, Mehmet ÇELİK, Mehmet TIRINK, Mehmet
UMUTLU, Muazzez Nadide AYDIN, Mustafa ATEŞ, Necdet ÖZALIÇ, Nurettin KARATAŞ,
Okan AKYOL, Orhan TOPAL, Osman KOZ, Ömer ÇEVİK, Ömer Lütfi ÖZENÇ, Ömer Lütfü
SADIKOĞLU, Sefer GÖK, Serdar DAĞÜSTÜN, Şeref TEKTAŞ, Veli KILIÇ, Yusuf ALICI,
Yusuf YILDIZ, Yusuf Ziya SARI, Bünyamin SELVİ, Murat AKAR ile Özcan TUNA’nın,
           - 2 nci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine Ramazan
DAĞDEMİR’in,
           - 3 üncü derece kadrolu ve +2200 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine Nazan AKKOÇ’un
           Atanmaları 657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

8/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon

kaynaklarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek radyoaktif atıkların çalışanlar, toplum ve
çevre ile gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde güvenli olarak yönetilmesine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik radyoaktif atıkların yönetimine ilişkin faaliyet ve te-

sislere uygulanır.
(2) Nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı dışında kalan

ancak radyoaktif atık ortaya çıkaran faaliyetler için bu Yönetmeliğin uygulanabilir hükümleri
geçerlidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bariyer: Bir radyoaktif atık tesisinde radyoaktif maddelerin hareketini önleyen veya

geciktiren tasarımlanmış veya doğal fiziksel engeli,
b) Bertaraf: Radyoaktif atıkların geri alma niyeti olmaksızın uygun şekilde nihai olarak

depolanmasını veya radyoaktif gaz ve sıvı atıkların çevreye salımını,
c) Bertaraf tesisi: Birincil amacı radyoaktif atıkların bertarafı olan tesisleri, yüzey, yakın

yüzey, orta derinlikte ve derin bertaraf tesislerini,
ç) Çevreye salım: Aktivitesi belirli sınırları aşmayan radyoaktif gaz ve sıvı atıkların

planlı ve kontrollü olarak çevreye bırakılarak bertaraf edilmesini,
d) Çoklu bariyer: Bir radyoaktif atık tesisinde kullanılan iç içe geçmiş iki veya daha

fazla bariyeri,
e) Depolama: Radyoaktif atıkların geri alma niyeti ile bir sistem veya tesisin içinde

muhafaza altında tutulmasını,
f) Derin bertaraf tesisi: Radyoaktif atıkların bertarafı için oluşturulan ve radyonüklitlerin

biyosferden uzun dönemli yalıtımının sağlanması amacıyla, yüzeyden birkaç yüz metre veya
daha derinde bulunan duraylı jeolojik yapılarda yer alan tesisi,

g) Düzenleyici kontrol: Kurumun, bildirimi yapılmış ya da yetki alınmış faaliyetler
üzerinde, nükleer güvenlik ve emniyet ile radyasyon, atık ve taşıma güvenliğinin veya birey,
toplum ve çevrenin radyasyondan korunmasının sağlanması amacıyla yürüttüğü denetim, kont-
rol ve değerlendirme gibi düzenleyici faaliyetlerini,

ğ) İkincil atık: Radyoaktif atığın işlenmesi sürecinde oluşan radyoaktif atıkları,
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h) İşleme: Radyoaktif atıklara uygulanan ön muamele, muamele ve uygunlaştırma
adımlarını içeren faaliyetleri,

ı) İşletmeden çıkarma: Bertaraf tesisi dışındaki tüm tesisler için bir daha işletilmeme
kararı verildikten sonra belirli bir program çerçevesinde yürütülen, tüm nükleer ve radyoaktif
maddelerin tesis dışına çıkarılmasını, tesisin sökümünü ve sahanın Kurumun düzenleyici kont-
rolünden çıkarılmasını hedefleyen etkinlikler bütününü,

i) Kapatma: Bertaraf tesisinin işletme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından belirli
bir program çerçevesinde yürütülen ve atıklara bir daha ulaşılmayacak şekilde tesisin kapatıl-
masını hedefleyen, tesisi uzun vadede güvenli hale getirecek nihai mühendislik çalışmalarını
veya diğer çalışmaları da kapsayacak şekilde idari ve teknik etkinlikler bütününü,

j) Kaynak maddeler: Doğal izotopları içeren uranyum, 235 izotopu doğal düzeyin altına
düşmüş uranyum, toryum, bunlardan herhangi birinin metal, alaşım, kimyasal bileşim veya
yoğunlaştırılmış hali ve bunlardan birini veya daha fazlasını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
Yönetim Kurulunun veya Kurumun belirleyeceği oranda içeren herhangi bir maddeyi,

k) Kısıtlı kullanım: Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasının ardından, radyolojik
nedenlerden dolayı sahada geçirilen zaman, sahaya girecek kişilerin yaş grubu, arazi kullanımı
gibi hususlara ilişkin kısıtlar çerçevesinde kullanımını,

l) Kritik grup: Belirli bir radyasyon kaynağı veya kaynaklarından ışınlanan ve en yüksek
dozu alması ihtimali olan toplum üyesi kişilerden oluşan grubu,

m) Kritiklik: 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Ta-
nımlar Yönetmeliğinde belirtilen kritikaliteyi,

n) Kullanılmış nükleer yakıt: Nükleer reaktörden çıkarılmış ve mevcut haliyle yeniden
kullanılmayacak olan ışınlanmış yakıtı,

o) Kurucu: Radyoaktif atık tesisi kuran gerçek ya da tüzel kişiyi,
ö) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
p) Kuyu tipi bertaraf: Radyoaktif atıkların, sondaj yöntemiyle açılmış kuyularda nihai

olarak depolanmasını,
r) Muamele: İyon değiştirme, çöktürme, filtreleme ve yoğunlaştırma gibi yöntemleri

içeren ve hedefleri radyoaktif atık içeriğinin değiştirilmesi, atık hacminin azaltılması ve rad-
yonüklitlerin ayrıştırılması olan faaliyetleri,

s) Nükleer madde: Kaynak maddeler ve özel bölünebilir maddeleri,
ş) Nükleer tesis: Kurum tarafından nükleer güvenlik ve emniyetin göz önüne alınması

gerektiği tespit edilen, nükleer maddelerin üretildiği, işlendiği, kullanıldığı, bulundurulduğu,
yeniden işlendiği, depolandığı veya bertaraf edildiği her türlü tesisi,

t) Orta derinlikte bertaraf tesisi: Radyoaktif atıkların bertarafı için yüzeyden otuz ile
birkaç yüz metre arasındaki derinliklerde yer alan radyoaktif atık tesisini,

u) Ön muamele: Radyoaktif atıklara uygulanacak toplama, ayırma, kimyasal olarak dü-
zenleme ve radyoaktiviteden arındırma gibi muameleye hazırlık işlemlerini,

ü) Özel bölünebilir madde: Plütonyum-239, Uranyum-233, 235 veya 233 izotopları ba-
kımından zenginleştirilmiş uranyum ve bunlardan birini veya daha fazlasını içeren herhangi
bir maddeyi,

v) Radyasyon tesisi: Kurum tarafından belirlenen radyasyon uygulamaları için özel ola-
rak tasarlanmış yerleri,

y) Radyasyon uygulamaları: 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde verilen muafiyetlerin dışında kalan radyasyon
kaynakları ile yapılan her türlü uygulamayı,
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z) Radyoaktif atık: Serbestleştirme sınırlarının üzerinde aktivite konsantrasyonu içeren
ve bir daha kullanılması düşünülmeyen nükleer ve radyoaktif maddeler ile radyoaktif madde
bulaşmış ya da radyoaktif olmuş yapı, sistem, bileşen ve malzemeleri,

aa) Radyoaktif atık kabul kriterleri: Radyoaktif atığın tesise kabul edilmesi için, atık
paketine veya atık formuna ilişkin radyonüklitlerin tipi, aktivite konsantrasyonu veya toplam
aktivitesi ve benzerinden oluşan ve yetkilendirilen kişi tarafından belirlenen kriterleri,

bb) Radyoaktif atık paketi: Radyoaktif atık formunu, kabını ve iç zırhını içeren ve uy-
gunlaştırma sonucunda elde edilen paketi,

cc) Radyoaktif atık tesisleri: Radyoaktif atık işleme, depolama ve bertaraf tesislerini,
çç) Radyoaktif atık yönetimi: Radyoaktif atıkların toplanması, işlenmesi, sahaiçi taşın-

ması ve depolanması veya bertarafı ile ilgili idari ve teknik bütün faaliyetleri,
dd) Radyoaktif madde: Çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayarak radyasyon

yayan izotop veya izotopları içeren maddeleri,
ee) Radyoliz: Maddelerin iyonlaştırıcı radyasyonun etkisi ile kimyasal yapısının değiş-

mesini,
ff) Saha: Tesisi fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş çıkış yapılabilen

ve üzerinde tesis sahibinin yetkisi olan alanı,
gg) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması: Kurumun belirlediği koşullar çerçeve-

sinde, sahada düzenleyici kontrol uygulanmasına gerek olmadığı yönündeki Kurum kararını,
ğğ) Sahipsiz kaynak: Terk edilme, çalınma, kaybolma veya bildirim yükümlülüğüne

uyulmaksızın devredilme gibi sebeplerle kontrol dışı kalmış veya Kurum kayıtlarına değişik
nedenlerle hiç girmemiş kapalı radyoaktif kaynakları,

hh) Serbestleştirme: Bildirim veya yetkilendirme gerektiren uygulama veya faaliyet-
lerden kaynaklanan radyoaktif madde veya atıkların aktivitelerinin belirli düzeylerin altında
olması veya altına düşmesi sonucu düzenleyici kontrolden çıkarılmasını,

ıı) Serbestleştirme sınırları: Radyoaktif madde ya da atıkların serbestleştirilebilmesi
için sınır değer olarak kabul edilen aktivite konsantrasyonu ve yüzey bulaşma düzeylerini,

ii) Tesis: Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerini,
jj) Tesis koşulları: Normal işletmeden ağır kazalara kadar tesisin bulunabileceği farklı

koşulları,
kk) Uygunlaştırma: Radyoaktif atıkların taşınması, depolanması ve bertarafına uygun

bir forma dönüştürülmesini, paketlenmesini ve gerekli ise ilave bir dış paket ile muhafaza edil-
mesini kapsayan işlemleri,

ll) Yakın yüzey bertaraf tesisi: Radyoaktif atıkların bertarafı için yüzeyden en fazla otuz
metre derinlikte yer alan radyoaktif atık tesisini,

mm) Yeniden işleme: Kullanılmış nükleer yakıtlardan kullanılabilir radyoaktif izotop-
ların geri kazanılması amacıyla gerçekleştirilen işlemi,

nn) Yetkilendirilen kişi: Yetki gerektiren herhangi bir faaliyeti yerine getirmek üzere
Kurum tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

oo) Yüzey bertaraf tesisi: Radyoaktif atıkların bertaraf amacıyla yerleştirildiği yüzeyde
bulunan radyoaktif atık tesisini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Radyoaktif Atık Yönetiminin Gerekleri ve İlkeleri

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı
sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıkların yönetiminin sağlanması, maliyetin karşılanması da
dâhil olmak üzere, faaliyeti yürüten kişinin sorumluluğundadır.

(2) Nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı dışında kalan
ancak radyoaktif atık ortaya çıkaran faaliyetler için, ortaya çıkan radyoaktif atıkların yöneti-
minin sağlanması, maliyetin karşılanması da dâhil olmak üzere, söz konusu faaliyeti yürüten
kişinin sorumluluğundadır.

Çalışanlar, toplum ve çevrenin korunması

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen radyoaktif atıkların çalışanlar, toplum ve
çevreye olan etkilerinin izin verilen düzeylerden fazla olmaması ve gelecek nesiller üzerinde
gereksiz yük oluşturmaması için gerekli önlemler alınır.

(2) Radyoaktif atık yönetiminde, gelecek nesiller üzerindeki olası etkiler şimdiki nesiller
için izin verilenden daha fazla olmayacak şekilde tüm önlemler alınır.

(3) 21 inci maddede belirtildiği şekilde muafiyet veya serbestleştirme sınırlarının üs-
tünde olan hiçbir radyoaktif atık çevreye verilemez.

(4) Radyoaktif atıkların yönetim adımlarında oluşan ikincil atıkların yönetimi de bu
Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(5) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik sınırları dışarısında yürütülen bir faaliyet sonucu
ortaya çıkmış olan radyoaktif atıklar işleme, depolama veya bertaraf etme amacıyla Türkiye
sınırları içerisine sokulamaz.

Radyoaktif atık oluşumunun kontrolü

MADDE 7 – (1) Radyoaktif atıkların oluşumunun hacim ve aktivite olarak mümkün
ve makul olan en düşük seviyede tutulması için yetkilendirilen kişi tarafından gereken tüm ön-
lemler alınır.

Sınır ötesi etkiler

MADDE 8 – (1) Radyoaktif atık yönetiminde atıkların ülke sınırları ötesindeki insan
ve çevre üzerinde yaratabileceği olası etkiler dikkate alınır.

Radyoaktif atık yönetim adımlarında etkileşim

MADDE 9 – (1) Radyoaktif atıkların yönetiminde farklı ve birbiri ile etkileşimli adım-
lar arasındaki ilişkiler dikkate alınır. Atıkların özelliklerinin belirlenmesi, işlenmesi ve taşınması
gibi herhangi bir adım için planlama yapılırken, diğer atık yönetim adımlarının çalışanlar, top-
lum ve çevreye etkileri imkân dahilinde göz önünde bulundurulur.

(2) Her adımda görev, yetki ve sorumluluklar açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanır.
Kritiklik ve radyoaktif bozunum ısısı

MADDE 10 – (1) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin faaliyet ve tesislerde bölünebilir
maddelere ilişkin tüm işlemlerde kritiklik kazasını önlemek için gerekli tüm önlemler yetki-
lendirilen kişi tarafından alınır.

(2) Yetkilendirilen kişi radyoaktif atık yönetimine ilişkin faaliyet ve tesislerde radyoaktif
bozunum ısısını dikkate alarak gerekli önlemleri alır.
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Derinliğine savunma

MADDE 11 – (1) Yetkilendirilen kişi tarafından, radyoaktif atıkların yönetimine ilişkin
tüm faaliyetlerde ve tesislerde derinliğine savunma stratejisi uygulanır. Bu strateji gereğince
atıklar ile çalışanlar, toplum ve çevrenin arasına yerleştirilen bariyerlerin etkinliğini korumak
ve işletme sırasında meydana gelebilecek olayların kazaya dönüşmesini önlemek ve oluşan ka-
zaların da etkilerini azaltmak için hiyerarşik yapıda, birbirinden bağımsız, farklı ve iç içe geç-
miş bir dizi uygulamadan oluşan önlemler alınır.

Radyasyondan korunma

MADDE 12 – (1) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin faaliyetlerde ve tesislerde Rad-
yasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği şekliyle, birey, toplum ve çev-
renin radyasyondan korunması amacıyla radyasyondan korunma ilkeleri yetkilendirilen kişi
tarafından esas alınır ve uygulanır.

Emniyet

MADDE 13 – (1) Radyoaktif atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlerde ve tesislerde
yetkilendirilen kişi tarafından nükleer ve radyoaktif maddelerin emniyeti sağlanır.

Yönetim sistemi

MADDE 14 – (1) Radyoaktif atık tesisi için yetkilendirilen kişi, tesisin yerinin belir-
lenmesinden işletmeden çıkarılması veya kapatılması ve sahanın düzenleyici kontrolden çıka-
rılması tamamlanıncaya kadar bütün aşamalar için radyoaktif atık yönetimi ile ilgili bütün faa-
liyetleri kapsayan yönetim sistemlerini oluşturur ve uygular.

Güvenlik yönetimi

MADDE 15 – (1) Radyoaktif atık tesisi için yetkilendirilen kişi, yetki aldığı faaliyeti,
en yüksek önceliği atık güvenliği konularına tanıyan, yetki ve sorumluluk sınırları ile iletişim
yöntemleri belirli olan bir yönetim mekanizması içinde hayata geçirir.

Güvenlik kültürü

MADDE 16 – (1) Radyoaktif atık tesislerinde atık güvenliği ile ilgili konulara en yük-
sek önceliğin verilmesi, yetkilendirilen kişinin üst yönetimince bir ilke olarak kabul edilir. Po-
litikalar ve idari yapılar oluşturulurken bu güvenlik kültürü ilkesi temel alınır ve personelin bu
ilkeyi benimsemesi sağlanır.

İnsan faktörü

MADDE 17 – (1) Radyoaktif atık tesislerinin güvenliğini etkileyebilecek tüm faaliyet-
lerde olası insan hataları dikkate alınır ve işletme personelinin yükünü azaltmak ve insan ha-
talarını en aza indirmek amacıyla yetkilendirilen kişi tarafından sistemler oluşturulur.

Şeffaflık

MADDE 18 – (1) Radyoaktif atık yönetiminde halk ve tüm paydaşlar etkili bir şekilde
bilgilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Radyoaktif Atık Yönetim Adımları

Radyoaktif atık özelliklerinin belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Radyoaktif atık yönetimi adımları arasındaki geçişlerin kolaylaştı-
rılması için radyoaktif atık üreticisi tarafından ilk adım olarak atıkların fiziksel, biyolojik, kim-
yasal ve radyolojik özellikleri belirlenir.
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Radyoaktif atıkların sınıflandırılması

MADDE 20 – (1) Radyoaktif atıklar radyoaktivite seviyelerine ve içerdikleri radyo-

nüklitlerin yarı ömürlerine göre çok kısa ömürlü, çok düşük seviyeli, düşük ve orta seviyeli ile

yüksek seviyeli radyoaktif atıklar olarak sınıflandırılır.

(2) Radyoaktif atık yönetiminde uygulanacak adımlarda atık sınıfı dikkate alınır.

Serbestleştirme ve muafiyet

MADDE 21 – (1) Aktivite seviyeleri Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde verilen

muafiyet sınırlarının altında olan atıklar düzenleyici kontrolden muaftır.

(2) Nükleer tesislere ilişkin faaliyetler kapsamında ortaya çıkan radyoaktif madde ve

atıkların serbestleştirme sınırları ile ilgili usul ve esaslarda Nükleer Tesislerde Serbestleştirme

ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik esas alınır.

Çok kısa ömürlü radyoaktif atıklar

MADDE 22 – (1) Muafiyet sınırının üzerinde radyoaktivite içeren, en fazla birkaç yıl

depolandıktan sonra aktivite içeriği serbestleştirme sınırlarının altına düşerek serbestleştirmeye

uygun hale gelecek olan atıklar çok kısa ömürlü radyoaktif atık olarak sınıflandırılır.

Çok düşük seviyeli radyoaktif atıklar

MADDE 23 – (1) Muafiyet sınırının üzerinde radyoaktivite içeren, çok kısa ömürlü

radyoaktif atık sınıfına girmeyen ve serbestleştirme sınırlarının da yaklaşık 100 katının altında

aktivite konsantrasyonu içeren radyoaktif atıklar çok düşük seviyeli radyoaktif atık olarak sı-

nıflandırılır.

(2) Çok düşük seviyeli radyoaktif atıkların bertarafı yüzey bertaraf tesislerinde gerçek-

leştirilebilir.

Düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar

MADDE 24 – (1) Radyoaktivite seviyeleri çok düşük seviyeli radyoaktif atıkların ak-

tivite konsantrasyonundan fazla olan ancak yüksek seviyeli radyoaktif atık sınıfına girmeyen

atıklar düşük ve orta seviyeli radyoaktif atık olarak sınıflandırılır.

(2) Uygunlaştırma işleminden sonra, içerdiği alfa yayıcı radyonüklit konsantrasyonu

tüm atık paketleri için ortalama 400 Bq/g ve tek atık paketi için 4000 Bq/g’ın altında olan

düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar yakın yüzey bertaraf tesislerinde bertaraf edilebilir.

(3) Uygunlaştırma işleminden sonra alfa yayıcı radyonüklit konsantrasyonları düşük

ve orta seviyeli radyoaktif atıklar için ikinci fıkrada belirtilen konsantrasyon limitlerinden yük-

sek olan düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar yalnızca orta veya derin bertaraf tesislerinde

bertaraf edilir.

(4) Düşük ve orta seviyeli radyoaktif atık paketleri çevresel aşınmaya dayanıklı, fiziksel

olarak güvenli ve korunaklı bir yapı içerisinde depolanır. Depolanacak düşük ve orta seviyeli

atık kabına gerektiğinde ilave zırhlama yapılır.

Yüksek seviyeli radyoaktif atıklar

MADDE 25 – (1) Kurum tarafından radyoaktif atık olarak kabul edilen kullanılmış

nükleer yakıtlar, yeniden işleme sonucunda ortaya çıkan ve fisyon ürünleri ve aktinitleri içe-

rebilecek radyoaktif atıklar ve bunların aktivitelerine yakın seviyede aktiviteye sahip diğer rad-

yoaktif atıklar yüksek seviyeli radyoaktif atık olarak sınıflandırılır.
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(2) Yüksek seviyeli radyoaktif atıklar yalnızca derin bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.
(3) Yüksek seviyeli radyoaktif atıklar ve kullanılmış nükleer yakıtlar, bertaraf tesislerine

veya yeniden işleme tesislerine gönderilene kadar radyoaktif bozunum ısısının azaltılması ve
kritiklik dikkate alınarak depolanırlar.

İşleme
MADDE 26 – (1) Ön muamele adımında atıkların radyonüklit içeriği, radyoaktif bo-

zunum ısısı, fiziksel hali, biyolojik özellikleri, kimyasal aktifliği, radyoaktivitesi ve bulaşma
seviyesi dikkate alınır. Radyoaktif atıklar oluştukları yerlerde tüm özellikleri ve yapılacak mua-
meleye bağlı olarak çeşitlerine göre ayrılarak toplanırlar.

(2) Muamele adımında kullanılan sistemler işlevselliğini korumak için düzenli aralık-
larla kontrol edilir ve gerektiğinde yenilenir ya da değiştirilir. Muamele, sonraki radyoaktif
atık yönetim adımlarına mümkün olduğunca az hacimde radyoaktif atık iletilecek şekilde ger-
çekleştirilir.

(3) Uygunlaştırma adımında radyoaktif atıkların radyonüklit içeriği, kritikliği, radyo-
aktif bozunum ısısı, bulaşma seviyesi, aşındırıcı madde içeriği, gaz üretim ve fiziksel özellikleri
dikkate alınır. Uygunlaştırma adımı tamamlanan radyoaktif atık paketlerinin iç ve dış etkilere
karşı bütünlüğünü koruması sağlanır.

Taşıma
MADDE 27 – (1) Kamusal karayolu ve demiryolu kullanılmayan tesis sahası içindeki

taşımalar hariç olmak üzere, radyoaktif atıkların taşınması ve taşıma sırasında kullanılacak atık
paketlerine ilişkin işlemler 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rad-
yoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği ile bu konuya ilişkin diğer mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde yapılır.

(2) Tesis işletimi ya da işletmeden çıkarılması ile yetkilendirilen kişi, saha içinde yapılan
taşımalar için kalite yönetim, radyasyondan korunma ve saha içi acil durum prosedürlerini
oluşturur ve muhtemel radyasyona maruz kalma yollarını göz önüne alarak gerekli bütün ted-
birleri alır.

Depolama
MADDE 28 – (1) Radyoaktif atıkların güvenli olarak depolanmasında çoklu bariyer

yaklaşımı uygulanarak atıkların çevreden yalıtımı sağlanır.
(2) Depolama adımında, depolanacak radyoaktif atıkların radyoizotop içerikleri, yarı

ömürleri, aktivite konsantrasyonları ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alınır.
Radyoaktif atıklar planlanan depolama süresi göz önünde bulundurularak depolanır. Depolan-
ması planlanan radyoaktif atık paketi, fiziksel ve kimyasal olarak kararlı olur. Atık kabının
malzeme özelliklerinin bozulmasını ve ömrünün azalmasını önlemek için gerekli tüm tedbirler
alınır.

(3) Depolama, depolanan radyoaktif atık paketlerine test, denetim, izleme ve inceleme
yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yapılır.

(4) Depolama, bertaraf öncesi radyoaktif atık yönetim adımlarında ve adımlar arasında
da uygulanabilir.

(5) Kullanılmış nükleer yakıtların depolanmasında 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler
Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
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Bertaraf

MADDE 29 – (1) Radyoaktif atığın bertarafı, atığın çalışanlar, toplum ve çevre üze-

rindeki olası etkilerinin Kurum tarafından belirlenen zaman süresince kabul edilebilir seviye-

lerde tutulmasını ve çevreden pasif olarak yalıtımını sağlayacak şekilde yapılır.

(2) Yakın yüzey, orta derinlikte ve derin bertaraf tesislerinde sadece uygunlaştırılmış

radyoaktif atıklar bertaraf edilir.

(3) Bertaraf tesisinin uzun vadede güvenliği; elverişli jeolojik yapı, mühendislik tasarım

özellikleri, uygun radyoaktif atık içeriği ve formu, işletme ile kapatma ve sonrası döneme ait

prosedürler ve kontroller vasıtasıyla sağlanır.

(4) Küçük hacimli düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar kuyu tipi bertaraf edilebilir.

Kuyu tipi bertarafta, kuyuya yerleştirilen yüzeye en yakın atık paketinin yüzeyden derinliği,

bertaraf tesisinin türünü belirler. Yüksek seviyeli atıklar kuyu tipi bertaraf edilemez.

Madencilik atıklarının bertarafı

MADDE 30 – (1) Nükleer hammaddelerin madenciliğinden kaynaklanan radyoaktif

atıklar ile radyoaktif atık oluşumuna neden olan diğer cevherlerin madenciliğinden kaynaklanan

radyoaktif atıklar, maden sahalarının içinde yer alan yüzey bertaraf tesislerinde, madencilik

faaliyeti için yetkilendirilen kişinin sorumluluğunda bertaraf edilir. Yüzey bertaraf tesislerinde

bertaraf edilemeyecek seviyede aktivite konsantrasyonuna sahip madencilik atıkları bu Yönet-

melik hükümlerine göre uygun bir bertaraf tesisinde bertaraf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gaz ve Sıvı Radyoaktif Atıkların Çevreye Salımı

Radyoaktif gaz ve sıvı atıkların bertarafı

MADDE 31 – (1) Tesisin, yetkilendirilen kişi tarafından belirlenen çevreye salım limitlerini

aşmayan radyoaktif gaz ve sıvı atıkları, çevreye salımı gerçekleştirilerek bertaraf edilir.

(2) Radyoaktif gaz ve sıvı atıkların çevreye salıma uygun hale getirilmesi amacıyla ge-

rektiğinde 26 ncı maddede belirtilen işleme adımı uygulanır.

(3) Yarı ömrü 100 günden kısa olan radyoizotoplar ile C-14 ve H-3 içeren radyoaktif

maddelerin tıp, endüstri ve araştırma gibi alanlarda kullanılmaları sonucu meydana gelen atık-

ların ve nükleer yakıt çevrimi dışında oluşan radyoaktif atıkların çevreye salımı 2/9/2004 tarihli

ve 25571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atık-

lara İlişkin Yönetmelik gereğince gerçekleştirilir.

(4) Kanalizasyon sistemine bırakılacak, çevreye salım limitlerini aşmayan sıvı haldeki

radyoaktif maddeler su içerisinde çözülebilir ve dağılabilir özellikte olur.

Doz kısıtları

MADDE 32 – (1) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen

radyasyondan korunmanın optimizasyonu ilkesi kapsamında halk için doz kısıtları her tesis

sahası için Kurum tarafından belirlenir.

(2) Tesis çalışanlarına yönelik doz kısıtları faaliyet için yetkilendirilen kişi tarafından

belirlenir, takip edilir ve denetlenir.

(3) Doz kısıtları tesisin tasarımında dikkate alınır.
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Çevreye salım limitleri
MADDE 33 – (1) Halk için Kurum tarafından tesisin işletme koşulları esas alınarak

belirlenmiş doz kısıtları ve radyasyondan korunma optimizasyonu esas alınarak, gaz ve sıvılar
için ayrı ayrı olmak üzere, yetkilendirilen kişi tarafından çevreye salım limitleri belirlenir. Nük-
leer tesislerde çevreye salım limitleri inşaat ve işletme için yetkilendirme başvurusunda Kuruma
sunulur. Yetkilendirme aşamalarında bu limitlerin uygunluğu Kurum tarafından değerlendirilir.
Kesinleşmiş değerler tesisin işletme sınır ve koşulları kapsamında yer alır.

(2) Çevreye salım limitleri her bir radyonüklit ya da radyonüklit grubu için aktiviteye
ilişkin olarak yıllık limitler şeklinde tanımlanır. Yıllık limitlere ilaveten, gerektiğinde daha kısa
dönemli limitler de belirlenebilir.

(3) Limitler belirlenirken tesisin radyasyondan korunma optimizasyonu çerçevesinde
belirlenen kontrol teknikleri ile tesisin tüm işletme durumları ve işletmedeki potansiyel deği-
şiklikler dikkate alınır.

(4) Limitler yeni işletime geçen bir tesiste ilk 3 yıl içinde, sonraki süreçte 5 yıldan az
olmamak üzere yetkilendirilen kişi tarafından gözden geçirilir, gerekli ise yenilenir.

(5) Tesisin işletme durumlarında çevreye bırakılacak gaz ve sıvıların aktivitesi çevreye
salım limitlerini aşamaz.

Çevreye salım limitlerinin aşılması
MADDE 34 – (1) Tesiste meydana gelen olağandışı olaylar kapsamında, çevreye salım

limitlerinin aşılmasının planlandığı durumda, yetkilendirilen kişi tarafından durumun ayrıntıları
ve salım gerekçeleri Kuruma sunularak, salım nedeniyle ve diğer kaynaklar da dikkate alınmak
suretiyle kritik grupların alabileceği maksimum etkin dozların Radyasyon Güvenliği Yönet-
meliğinde halk için verilen doz sınırlarının altında kalacağı gösterilir. Kurumun uygunluk de-
ğerlendirmesinin ardından salım gerçekleştirilebilir.

(2) Tesiste meydana gelen olağandışı olaylar kapsamında, planlanmayan salıma bağlı
olarak limitlerin aşılması durumunda, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma bildirim yapılır,
olayın nedenleri araştırılır ve gerekli önlemler alınır.

Kritik grup dozları
MADDE 35 – (1) İşletme aşamasından önce, tesis işletimi nedeniyle çevreye salımı

planlanan radyoaktif gaz ve sıvıların özellik ve aktiviteleri, potansiyel salım noktaları ve yolları,
yıllık toplam atık miktarı ve salım yöntemleri ve zamanlaması ile salımı gerçekleştirilen rad-
yonüklitlerin neden olacağı toplum için ışınlanma yolları yetkilendirilen kişi tarafından belir-
lenir. Planlanan salım nedeniyle, kritik grupların maruz kalacağı radyasyon dozları radyonük-
litlerin çevrede birikimi göz önüne alınarak, işletmenin en son yılında alınabilecek maksimum
yıllık dozlar olarak hesaplanır.

(2) Kritik grup dozları yaş grupları için ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Tesis işletimi nedeniyle kritik grupların maruz kalabileceği dozlar Kurum tarafından

belirlenen doz kısıtlarını aşamaz.
(4) Salıma ilişkin bilgiler ve kritik grup dozları, tesisin inşaat için yetkilendirme baş-

vurusunda Kuruma sunulur.
(5) Salıma ilişkin bilgiler ve kritik grup dozları, tesisin işletme aşamasında Kurum ta-

rafından belirlenen düzenli aralıklarla Kuruma raporlanır. Bu aşamada kritik grup dozları ra-
porlanan döneme ilişkin ve kümülatif olarak belirlenir.
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Radyoaktif gaz ve sıvılar ile çevrenin izlenmesi

MADDE 36 – (1) Tesisten çıkan radyoaktif gaz ve sıvıların çevreye salım limitlerine
uygun olarak verildiğinin kontrolü amacıyla yetkilendirilen kişi tarafından atıkların çevreye
salımı izlenir.

(2) İşletme koşullarında kritik grupların alabileceği maksimum dozlar yılda 10 µSv’i
aşan tesislerde çevresel izleme programı uygulanır. Yetkilendirilen kişi, çevre doz hızının sü-
rekli olarak ve hava, su, toprak ile çeşitli gıda örneklerindeki aktivite miktarlarının düzenli ara-
lıklarla takip edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Radyoaktif Atık Tesislerinde Genel Esaslar

Yetkilendirme

MADDE 37 – (1) Radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetler yetkilendirmeye tâbidir.
(2) Radyoaktif atık tesisleri eğer nükleer reaktör ve nükleer yakıt çevrimi tesislerinden

kaynaklanan atıklar ile nükleer madde içeren atıklar içeriyorsa nükleer tesis olarak, sadece rad-
yasyon uygulamaları ve radyasyon tesislerinden ortaya çıkan atıkları içeriyorsa radyasyon tesisi
olarak yetkilendirmeye tâbidir.

(3) Radyoaktif atık tesislerinin işletmeden çıkarılması veya kapatılması ve tesislerin
bulunduğu sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması işlemleri yetkilendirmeye tâbidir.

Sorumluluklar

MADDE 38 – (1) Radyoaktif atık tesisinde, atık güvenliğine ilişkin hedef ve ilkelere
uyulmasından ve tüm önlemlerin alınmasından, tesisin güvenli bir şekilde kurulması, işletil-
mesi, işletmeden çıkarılması veya kapatılması ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması
ile ilgili süreçlerden yetkilendirilen kişi sorumludur.

(2) Kurum da dahil olmak üzere faaliyetle ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların
etkinlikleri ve sorumlulukları yetkilendirilen kişinin bu sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmaz
veya ortadan kaldırmaz.

(3) Yetkilendirilen kişinin sorumluluklarının hangi koşullarda sona ereceği, Kurum ta-
rafından verilen yetki çerçevesinde tanımlanır.

(4) Yetkinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkilendirilen kişinin sorumluluklarını
sona erdirmez.

Yetkilendirilen kişinin temel yükümlülükleri

MADDE 39 – (1) Radyoaktif atık tesisleri ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek üzere
Kurum tarafından yetkilendirilen kişilerin temel yükümlülükleri şunlardır:

a) Yetkinin verildiği faaliyeti, ilgili mevzuata uygun olarak, Kurum tarafından tanım-
lanmış koşullar çerçevesinde radyoaktif atık güvenliğine öncelik vererek yürütmek,

b) Yetkinin verildiği faaliyeti bir kalite yönetim sistemi içerisinde yürütmek,
c) Yetkinin verildiği faaliyete ilişkin periyodik güvenlik değerlendirmelerini yapmak,
ç) Yetkinin verildiği faaliyetin Kurum tarafından denetlenmesinde işbirliğinde bulunmak,
d) Yetkinin verildiği faaliyete ilişkin olarak Kurumun talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri

sağlamak,
e) Yetkinin verildiği faaliyet sırasında ilgili mevzuatta tanımlanan kayıtları tutmak ve

raporlamaları yapmak,
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f) Yetkinin verildiği faaliyet sırasında meydana gelebilecek olağandışı olayların Kuruma
bildirimini yapmak,

g) Tesiste meydana gelebilecek olağandışı olaylara ilişkin olarak çalışanlar, toplum ve
çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi için gerekli düzenlemeleri
yapmak.

(2) Bu yükümlülüklerin yanı sıra, Kurum radyoaktif atık tesisi için verdiği yetkilere
ilişkin ek yükümlülükler tanımlayabilir.

(3) Yetkilendirilen kişinin işi bırakması, iflas etmesi ve benzeri durumlar bu yükümlü-
lükleri ortadan kaldırmaz.

Dereceli yaklaşım

MADDE 40 – (1) Radyoaktif atık yönetimine ilişkin tesisler veya faaliyetler, tesis veya
faaliyetin çalışanlar, toplum ve çevre üzerinde yaratabileceği riskin boyutu ile orantılı bir se-
viyede dikkate alınır, incelenir ve değerlendirilir.

(2) Yetkilendirme için başvuran kişiler başvuru ile birlikte sundukları belgeleri faaliyetin
potansiyel riskinin boyutuna uygun ayrıntıda hazırlar.

Güvenliğin gösterilmesi ve doğrulanması

MADDE 41 – (1) İnşaata başlamadan önce radyoaktif atık tesisinin tasarımında, işlet-
meye geçmeden önce inşa edildiği haliyle, işletmeden çıkarma veya kapatma faaliyetlerinde,
normal koşullar altında ve kaza durumlarında, tesiste güvenlik hedeflerine ulaşıldığı analiz,
rapor ve programlar aracılığıyla yetkilendirilen kişi tarafından belgelenerek gösterilir.

(2) Tesis işletmeye alındıktan sonra, bu belgeler Kurumun belirleyeceği sıklıkta işletme
deneyimleri ve yeni güvenlik bilgileri ışığında yenilenir. İşletme sırasında radyoaktif atık tesi-
sinin durumu ve çalışmasının işletme sınır ve koşulları ile uyumlu olduğu ve güvenlik hedef-
lerini sağladığı gözetim, denetim ve testler aracılığıyla doğrulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Radyoaktif Atık Tesislerinde Genel Güvenlik İlkeleri

Saha

MADDE 42 – (1) Radyoaktif atık tesisinin kurulacağı saha; çevre ve tesisin birbirlerine
karşı olası etkileri ve acil durum planlarının uygulanabilirliği dikkate alınarak radyoaktif atık
tesisi kurucusu tarafından belirlenir. Bu hususların değerlendirilmesinde tesisin tüm ömrü göz
önünde bulundurulur ve bu hususlara ilişkin şartların güvenlik açısından kabul edilebilirliğinin
sürdüğünü kontrol etmek için izleme ve gerektiğinde yeniden değerlendirme yapılır.

(2) Tesis sahası radyoaktif atıkların sahaya taşınmasına uygunluğu yönünden değerlen-
dirilir.

(3) Bertaraf tesisi kurulacak sahanın doğal bariyerlere sahip olduğu gösterilir.
Tasarım

MADDE 43 – (1) Radyoaktif atık tesisleri; çalışanlar, toplum ve çevrenin işletme ve
kaza koşullarında radyasyondan korunmasının sağlanacağı, güvenli bir şekilde işletmeden çı-
karılacağı veya kapatılacağı biçimde tasarımlanır.

(2) Tesis, depolanacak, işlenecek ya da bertaraf edilecek atıklara ilişkin toplam radyo-
aktif ve nükleer madde envanteri ve potansiyel radyolojik ve radyolojik olmayan tehlikeler
dikkate alınarak tasarımlanır.
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(3) Yapı, sistem ve bileşenler çevresel koşullar ve tesis ömrü dikkate alınarak ve atık
muhafazasını ve tesis güvenliğini riske atabilecek malzeme ve çevre etkileşimlerini önleyecek
şekilde tasarımlanır.

(4) Yapı, sistem ve bileşenler bakım, onarım, denetim ve testlerin yapılmasını kolay-
laştıracak şekilde tasarımlanır.

(5) Tesiste yer alan yapı, sistem ve bileşenler fonksiyonları ve güvenlik açısından önem-
lerine göre sınıflandırılarak ilgili mevzuat, kod ve standartlara uygun olarak tasarımlanır. İş-
letme koşulları sırasında güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlere bir zarar gel-
memesi tasarımda garanti altına alınır. Kazaların önlenmesi ve kaza koşullarında sonuçlarının
hafifletilmesi için güvenlik sistemleri tasarımlanır.

İşleme ve depolama tesislerinin tasarımı
MADDE 44 – (1) Tesis tasarımında havalandırma, izleme, yangından korunma ve filt-

releme gibi sistemlere yer verilir. Tasarımda radyolizin etkilerine karşı önlemler ile zırhlama
ve sızdırmazlık gibi önlemler dikkate alınır.

(2) Radyoaktif atık depolama tesisleri atığın depolanacağı süre ile gelecekteki ve acil
durumlardaki depolama gereksiniminde oluşabilecek artışlar dikkate alınarak tasarımlanır.

(3) Yüksek seviyeli radyoaktif atıkların işlendiği ve depolandığı tesislerin tasarımı, iş-
letme ve kaza durumlarında, radyoaktif atığın izlenmesini ve kontrol altında tutulmasını sağ-
layabilecek sistemleri içerir. Bu tür tesisler, soğutmanın mühendislik tasarımları ve doğal kon-
veksiyon gibi pasif soğutma sistemleri ile sağlanacağı ve soğutmanın yitirilmesi durumunda
depolanan atığın zarar görmeyeceği şekilde tasarımlanır.

Bertaraf tesislerinin tasarımı
MADDE 45 – (1) Bertaraf tesisleri, radyoaktif atığın çalışanlar, toplum ve çevre üze-

rindeki olası etkilerinin Kurum tarafından belirlenen zaman süresince ve Kurum tarafından be-
lirlenen seviyelerde tutulmasının sağlanacağı şekilde tasarımlanır.

(2) Tesis tasarımında, radyonüklitlerin hapsedilmesine ve çevreden yalıtılmasına olanak
sağlayacak, işletme sırasında ve kapatma sonrasında etkin kalması planlanan çoklu bariyerler
yer alır.

(3) Bariyerler güvenlik fonksiyonları vasıtasıyla, tesisin kapatma sonrası güvenliğini
garanti edecek şekilde, fiziksel ve kimyasal olarak farklı ve birbirlerini tamamlayıcı olarak se-
çilir ve tasarımlanır.

(4) Tesis, kapatma sonrası dönemde kontrol, bakım ve izleme gibi aktif güvenlik ön-
lemlerine devam edilmesini gerektirmeyecek ve güvenliği sağlamada bariyerler ve arazi kul-
lanım kısıtlamasını içeren pasif güvenlik önlemlerinin yeterli olacağı şekilde tasarımlanır.

İnşa
MADDE 46 – (1) Radyoaktif atık tesisinin inşası başlamadan önce tesisin tasarımında

temel güvenlik gereksinimlerinin yeterli düzeyde sağlandığı gösterilir.
(2) Görev, yetki ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlandığı bir inşaat organizasyonu

tarafından tesisin tasarıma uygun bir şekilde inşa edilmesi sağlanır.
(3) Tasarımda yer alan tüm yapı, sistem ve bileşenler kanıtlanmış ve kabul görmüş tek-

nik yöntem ve prosedürler kullanılarak güvenlik sınıflarına uygun kalitede inşa edilir.
(4) İnşa sırasında tesis tasarımında güvenliğe ilişkin değişiklik yapılması gerektiğinde

Kurumun belirlediği prosedürler çerçevesinde izin alınır.
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İşletmeye alma

MADDE 47 – (1) Tesis işletilmeye başlanmadan önce, bir program çerçevesinde, yapı,

sistem ve bileşenlerin fonksiyonlarının gereğince yerine getirildiği testlerle doğrulanarak, te-

sisin bir bütün olarak tasarım hedeflerine uygun bir şekilde inşa edildiği gösterilir. İşletmeye

alma programı, uygulanabilirliği bu aşamada gösterilebilecek tüm işletme prosedürlerinin test

edilmesini de içerir.

(2) İşletmeye alma öncesinde bir işletme organizasyonu oluşturulur. İşletici personelin

işletmeye alma sırasında tesise özel eğitimleri almaları sağlanır. İşletmeye alma testleri tesisi

işletmesi öngörülen personelin katılımıyla gerçekleştirilir.

İşletme

MADDE 48 – (1) Radyoaktif atık tesisinin tüm işletme durumlarında güvenli işletimi-

nin çerçevesini çizen ve radyoaktif atık kabul kriterlerini de içeren işletme sınır ve koşulları

yetkilendirilen kişi tarafından tanımlanır. Tesisin işletme sınır ve koşulları içerisinde işletilme-

sini sağlamak için gereken tüm önlemler yetkilendirilen kişi tarafından alınır. İşletme sınır ve

koşullarında yapılacak her türlü değişiklik için ilgili prosedürler uyarınca Kurumdan izin alı-

nır.

(2) Tesis, işletme organizasyonunu oluşturan yeterli sayıda, gerekli eğitimi almış nite-

likli personel tarafından işletilir.

(3) Yetkilendirilen kişi tarafından hazırlanan, tesisin işletimine yönelik tüm güvenlik

ile ilgili plan, program ve prosedürler Kurum tarafından uygun görüldükten sonra uygulanır.

(4) Tesiste yapı, sistem ve bileşenlerin denetim, test, bakım ve onarımına özel önem

verilerek tasarım gereklerini yerine getirmeyi sürdürmeleri sağlanır.

(5) Tesiste gerçekleştirilecek değişiklikler uygulanmadan önce güvenlik açısından de-

ğerlendirilir ve güvenlik ve emniyeti etkileyebilecek tüm değişiklikler için Kurum tarafından

belirlenen prosedürler çerçevesinde izin alınır.

(6) Tesiste olabilecek kazalar sırasında uygulanmak üzere bir acil durum planı bulun-

durulur ve bu planın uygulanabilirliğinden emin olmak için düzenli aralıklarla tatbikatlar ya-

pılır. Acil durum planı, kazanılan deneyimler doğrultusunda gözden geçirilir ve güncellenir.

İşletmeden çıkarma

MADDE 49 – (1) Radyoaktif atık işleme ve depolama tesislerini işletmek üzere Kurum

tarafından yetkilendirilen kişiler tesisi işletmeden çıkarmakla yükümlüdür. Tesisin işletmeden

çıkarılması faaliyetleri için güvenlik hedeflerinin sağlanmasını güvence altına alan bir işlet-

meden çıkarma programı oluşturulur ve uygulanır.

Kapatma

MADDE 50 – (1) Bertaraf tesislerini işletmek üzere Kurum tarafından yetkilendirilen

kişiler tesisi kapatma ile yükümlüdür. Yetkilendirilen kişi tarafından kapatma sonrası güvenlik

hedeflerinin sağlanmasını güvence altına alan uygun bir kapatma programı oluşturulur ve uy-

gulanır. Kapatma programında kapatma sonrasında alınacak önlemlere ve uygulama periyoduna

yer verilir.
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(2) Tesis kapatılıp düzenleyici kontrolden çıkarılana kadarki tüm süreçte, çalışanlar,
toplum ve çevrenin radyasyondan korunmasını sağlamak üzere tüm önlemler alınır.

(3) Tesisin güvenliği, tesis kapatılıp düzenleyici kontrolden çıkarılana kadarki tüm sü-
reçte yetkilendirilen kişi tarafından aktif ve pasif güvenlik önlemleri alınması vasıtasıyla sağ-
lanır.

Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması

MADDE 51 – (1) Radyoaktif atık tesislerinin sahaları ve saha üzerindeki tesise ilişkin
faaliyetler, sahaya ilişkin olarak alınan ilk yetkilendirmeden itibaren Kurumdan sahanın dü-
zenleyici kontrolden çıkarılma onayı alınana kadar Kurumun düzenleyici kontrolü altındadır.
Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasından sahada süregelen faaliyete ilişkin olarak yet-
kilendirilen kişi sorumludur.

(2) Bertaraf tesislerinin sahaları, kapatma sonrası güvenlik önlemlerinin uygulanması-
nın ardından ve yalnızca kısıtlı kullanım amacıyla düzenleyici kontrolden çıkarılır.

(3) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasının usul ve esasları Kurum tarafından
düzenlenir.

(4) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasının ardından yetkilendirilen kişinin so-
rumluluğu sona erer.

YEDİNCİ BÖLÜM

Nükleer Tesislerde ve Radyasyon Tesislerinde Radyoaktif Atık Yönetimi

Nükleer tesislerde radyoaktif atıkların yönetimi ve sorumluluklar

MADDE 52 – (1) Nükleer tesislere yönelik faaliyetler sırasında ortaya çıkan radyoaktif
atıklar ve kullanılmış yakıtların yönetimi tesis için yetkilendirilen kişinin sorumluluğundadır.
Yetkilendirilen kişinin işi bırakması, iflas etmesi ve benzeri durumlar bu yükümlülükleri orta-
dan kaldırmaz.

(2) Nükleer tesislere yönelik faaliyetler sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıkların ve
kullanılmış yakıtların saha içi yönetim ile saha dışı taşıma, depolama, bertaraf ve gerekli ise
kapatma sonrası izleme dahil tüm maliyetini karşılamak tesisi işletmekle yetkilendirilen kişinin
sorumluluğundadır.

(3) Nükleer tesislerde kapsamı ve içeriği ilgili mevzuatta tanımlanan bir radyoaktif atık
yönetimi programı oluşturulur ve uygulanır.

(4) Kullanılmış nükleer yakıtlar, nükleer tesis sahası dışına çıkarılmadan önce, nükleer
tesis sahasında inşa edilmiş olan depolama tesislerinde geçici olarak depolanır. Sonrasında;
nükleer tesis için yetkilendirilen kişi kullanılmış nükleer yakıtlarını bir saha dışı kullanılmış
yakıt depolama tesisine veya radyoaktif atık tesisine devredebilir, yeniden işleme ve/veya ber-
taraf etme yoluna gidebilir veya başka bir ülkeye gönderebilir.

Radyasyon uygulamalarında ve radyasyon tesislerinde radyoaktif atıkların yöne-

timi ve sorumluluklar

MADDE 53 – (1) Radyasyon uygulamaları ve radyasyon tesislerine yönelik faaliyetler
sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıkların yönetimi ile ilgili olarak, 52 nci maddenin birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarında radyoaktif atıklar için belirtilmiş olan hususlar radyasyon uygu-
lamaları ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişinin sorumluluğundadır.
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Sorumlulukların sona ermesi

MADDE 54 – (1) Nükleer tesisler ile radyasyon uygulamaları ve radyasyon tesisleriyle

ilgili bir faaliyet için yetkilendirilen kişinin radyoaktif atığa ilişkin sorumlulukları aşağıdaki

durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi ve yetkilendirilen kişi tarafından sunulan belge-

lerin esas alınarak bu durumun Kurum tarafından onaylanmasını müteakiben sona erer:

a) Radyoaktif atıklarını başka bir ülkeye geri gelmeksizin göndermesi,

b) Muafiyet ve serbestleştirme sınırlarının altındaki radyoaktif atıklarını bertaraf etmesi,

c) Muafiyet ve serbestleştirme sınırlarının üstündeki radyoaktif atıklarını bir radyoaktif

atık tesisi işletmek üzere yetkilendirilen kişiye devretmesi.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetimler ve Yaptırımlar

Denetimler

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren radyoaktif atık yönetimine ilişkin

faaliyetler ve tesisler Kurumun denetimine tabidir.

Yaptırımlar

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

yetki sınırlarını aşan veya ilgili mevzuatı ihlal eden gerçek veya tüzel kişilere tanınan yetkiler

Kurum tarafından geçici veya sürekli iptal edilir.

(2) Gerekli durumlarda, Kurum adli ve/veya idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli

girişimlerde bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut radyoaktif atık tesisleri

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde,

mevcut radyoaktif atık tesislerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yetkilendirilen kişi

veya başvuru sahibi tarafından değerlendirilerek tam uyumu sağlayacak bir eylem planı oluş-

turulur ve Kuruma sunulur. Plan Kurum tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER TESİSLERDE SERBESTLEŞTİRME VE SAHANIN DÜZENLEYİCİ

KONTROLDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer tesislerin işletilmesi ve işletmeden

çıkarılmasında açığa çıkan radyoaktif madde ve atıkların serbestleştirilmesi ve sahanın düzen-

leyici kontrolden çıkarılmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer tesislerin işletilmesi ve işletmeden çıkarılması

nedeniyle açığa çıkan katı radyoaktif atık ve radyoaktif maddeler ile nükleer tesis sahalarını

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arındırma: Radyoaktif bulaşmanın temizlenmesini,

b) Bina: Yapıları, binaların kendisini, odaları ve diğer bina bölümlerini,

c) Bulaşma: Çevre, canlı varlıklar ya da herhangi bir maddenin yüzeyinde veya içinde

istenmeyen radyoaktif madde bulaşmasını,

ç) Çevreye salım: Aktivitesi belirli sınırları aşmayan radyoaktif gaz ve sıvı atıkların

planlı ve kontrollü olarak çevreye bırakılarak bertaraf edilmesini,

d) Düzenleyici kontrol: Kurumun, bildirimi yapılmış ya da yetki alınmış faaliyetler

üzerinde, nükleer güvenlik ve emniyet ile radyasyon, atık ve taşıma güvenliğinin veya birey,

toplum ve çevrenin radyasyondan korunmasının sağlanması amacıyla yürüttüğü denetim, kont-

rol ve değerlendirme gibi düzenleyici faaliyetlerini,

e) İşletmeden çıkarma: Bertaraf tesisi dışındaki tüm tesisler için bir daha işletilmeme

kararı verildikten sonra belirli bir program çerçevesinde yürütülen, tüm nükleer ve radyoaktif

maddelerin tesis dışına çıkarılmasını, tesisin sökümünü ve sahanın Kurumun düzenleyici kont-

rolünden çıkarılmasını hedefleyen etkinlikler bütününü,

f) Kısıtlı kullanım: Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasının ardından radyolojik

nedenlerden dolayı sahada geçirilen zaman, sahaya girecek kişilerin yaş grubu, arazi kullanımı

gibi hususlara ilişkin kısıtlar çerçevesinde kullanımını,
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g) Kritik grup: Belirli bir radyasyon kaynağı veya kaynaklarından ışınlanan ve en yük-

sek dozu alması ihtimali olan toplum üyesi kişilerden oluşan grubu,

ğ) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

h) Nükleer tesis: Kurum tarafından nükleer güvenlik ve emniyetin göz önüne alınması

gerektiği tespit edilen, nükleer maddelerin üretildiği, işlendiği, kullanıldığı, bulundurulduğu,

yeniden işlendiği, depolandığı veya bertaraf edildiği her türlü tesisi,

ı) Oranlama çarpanları: Aktivitesi direkt olarak ölçülemeyen radyonüklitlerin aktivite-

lerinin, ölçümü yapılabilen radyonüklit aktiviteleri ile çarpılarak hesaplandığı katsayıyı,

i) Radyoaktif atık: Serbestleştirme sınırlarının üzerinde aktivite konsantrasyonu içeren

ve bir daha kullanılması düşünülmeyen nükleer ve radyoaktif maddeler ile radyoaktif madde

bulaşmış ya da radyoaktif olmuş yapı, sistem, bileşen ve malzemeleri,

j) Saha: Tesisi fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş çıkış yapılabilen ve

üzerinde tesis sahibinin yetkisi olan alanı,

k) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması: Kurumun belirlediği koşullar çerçeve-

sinde, sahada düzenleyici kontrol uygulanmasına gerek olmadığı yönündeki Kurum kararını,

l) Serbestleştirme: Bildirim veya yetkilendirme gerektiren uygulama veya faaliyetlerden

kaynaklanan radyoaktif madde veya atıkların aktivitelerinin belirli düzeylerin altında olması

veya altına düşmesi sonucu düzenleyici kontrolden çıkarılmasını,

m) Serbestleştirme sınırları: Radyoaktif madde ya da atıkların serbestleştirilebilmesi

için sınır değer olarak kabul edilen aktivite konsantrasyonu ve yüzey bulaşma düzeylerini,

n) Yetkilendirilen kişi: Bir nükleer tesisi deneme işletmesi de dâhil olmak üzere işletmek

ya da işletmeden çıkarmak üzere prosedürler uyarınca Kurum tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Serbestleştirme

Serbestleştirme ilkeleri

MADDE 5 – (1) Serbestleştirme katı halde olan radyoaktif atıklar ve radyoaktif mad-

delere uygulanır.

(2) Radyoaktif atık ve maddelerin aktivitelerinin serbestleştirme sınırlarına inmesi için

arındırma, radyoaktif bozunma için bekletme gibi yöntemler uygulanabilir. Yüksek aktiviteye

sahip radyoaktif atık ve maddeler yalnızca serbestleştirilmek amacıyla diğer atık ve maddeler

ile karıştırılmaz.

(3) Serbestleştirilecek atık veya maddenin taşınması, serbestleştirme süreci tamamla-

nıncaya kadar 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Mad-

denin Güvenli Taşınması Yönetmeliği ile bu konuya ilişkin diğer mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde gerçekleştirilir.
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(4) 7 ve 8 inci maddelerin kapsamına giren radyoaktif atık veya maddelerin 11 inci

madde gereğince serbestleştirmesinin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda, serbest-

leştirmenin ardından madde ve atıklara uygulanan işlemler, yetkilendirilen kişi tarafından Ku-

ruma bildirilir.

Serbestleştirme sınırları

MADDE 6 – (1) Bir tondan az miktarda radyoaktif madde ve atık için serbestleştirme

sınırlarının EK-1’de aktivite konsantrasyonu olarak verilen muafiyet sınırlarından düşük olması

gerekir.

(2) Yapay radyonüklit içeren, aktivite dağılımının homojen olduğu ve serbestleştirme

sonrası uygulanacak işlemin dikkate alınmadığı durumda, bir tondan fazla miktarda radyoaktif

atık ve maddenin serbestleştirilmesi için EK-2’de verilen aktivite konsantrasyon değerleri kul-

lanılır.

(3) Serbestleştirme sonrası işlemlerin dikkate alındığı ve aktivite dağılımının homojen

olmadığı bir tondan fazla miktarda metaller ve binalar 7 nci ve 8 inci maddeler uyarınca ser-

bestleştirilir.

(4) Serbestleştirilecek maddeler için bu Yönetmeliğin eklerinde verilen değerlerin kul-

lanılmasına ilişkin hususlarda EK-8’deki bilgiler esas alınır.

(5) Bu Yönetmelikte serbestleştirme sınırı verilmemiş olan radyonüklitleri ihtiva eden

atık veya maddelerin serbestleştirilmesi için, radyasyona maruz kalma yolları dikkate alınarak

kritik grupların alabileceği dozların yıllık 10 μSv’in altında kaldığı gösterilir.

Metaller için serbestleştirme ve sınırları

MADDE 7 – (1) Metaller doğrudan kullanım ya da geri dönüşüm amaçlarıyla serbest-

leştirilebilir.

(2) Metallerin doğrudan kullanım amacıyla serbestleştirilmesinde EK-3’te verilen yüzey

bulaşma değerleri esas alınır.

(3) Metallerin geri dönüşüm amacıyla serbestleştirilmesinde EK-4’te verilen yüzey bu-

laşma ve aktivite konsantrasyon değerleri esas alınır. Metallerin ergitilmeleri koşuluyla ser-

bestleştirilmeleri durumunda, serbestleştirme süreci metallerin ergitilmesi ile tamamlanır.

(4) Metallerin serbestleştirilmesinden önce ergitildiği durumda EK-3 ve EK-4’te verilen

değerler kullanılmaz. Bu durumda, metallerin serbestleştirildikten sonra tabi tutulacağı işlemler

ve bu süreçte kritik grupların radyasyona maruz kalma yolları dikkate alınarak kritik grup doz-

larının yılda 10 μSv’in altında kaldığı Kuruma gösterilir. Bu faaliyetin gerçekleştirileceği er-

gitme tesisleri Kurum tarafından belirlenen koşulları sağladığını göstermekle yükümlüdür.

(5) Diğer malzemeler ile karışık bulunan metaller serbestleştirilmeden önce metal ol-

mayan bölümler ayrılır. EK-3 ve EK-4’te verilen değerler yalnızca metal bölümlerin serbest-

leştirilmesinde kullanılır.
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Binalar ile molozlar için serbestleştirme ve sınırları

MADDE 8 – (1) Nükleer tesislerin işletmeden çıkarılması sürecinde binalar yıkılmadan

önce veya sonra ya da yıkılmaksızın serbestleştirilebilir. Molozlar serbestleştirildikten sonra

yeniden kullanım, geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilir ya da bertaraf edilebilir.

(2) Yüksek yüzey bulaşmasına sahip binaların yüzeyleri yıkılmadan önce temizlenir ve

açığa çıkan maddeler radyoaktif atık olarak işlem görür.

(3) Binaların yıkılmaksızın nükleer dışı amaçlarla yeniden kullanımına ya da yıkılma-

larına karar verilmediği durumda serbestleştirme sınırları EK-5’te ve sadece yıkılmalarının

planlandığı durumda serbestleştirme sınırları EK-6’da yüzey bulaşması olarak yer almaktadır.

Binaların yıkılmaları koşuluyla serbestleştirilmeleri durumunda, serbestleştirme süreci binaların

yıkılması ile tamamlanır.

(4) Binaların yıkılmasından ortaya çıkan molozların serbestleştirme sınırları aktivite

konsantrasyonu olarak EK-7’de verilmiştir.

(5) Serbestleştirmeden önce bina molozları içinde yer alan metaller ayrılır. Bu metallerin

serbestleştirilmesi 7 nci maddeye göre gerçekleştirilir.

Ölçümler

MADDE 9 – (1) Serbestleştirilmesi planlanan radyoaktif atık veya maddelere ilişkin

aktivite seviyeleri doğrudan ölçümlerle, gerekli ise temsili örnekler üzerinde gerçekleştirilen

laboratuvar analizleriyle ve uygun olarak türetilen oranlama çarpanlarının veya Kurumun uygun

bulacağı diğer yöntemlerin kullanılmasıyla belirlenir.

(2) Oranlama çarpanları sadece türetildikleri malzemeler için uygulamaya özel olarak

türetilir ve kullanılır.

(3) Binaların yıkılmaksızın ya da yıkılmadan önce serbestleştirilmesinin planlandığı

durumda bina üzerinden ölçümler alınır. Binalardaki bulaşmanın tespitinde binaların yüzeyin-

deki bulaşma ile yüzeylerden iç kısımlarına doğru yayılmış olan bulaşma birlikte dikkate alınır.

Bulaşmanın binaların iç kısımlarına ne kadar nüfuz ettiği, yetkilendirilen kişi tarafından tespit

edilir.

(4) Metallerin erişilemeyen yüzeylerinde bulaşmanın beklendiği durumlarda ölçümlerde

tutucu kabuller yapılır.

Ölçümlerin alınması

MADDE 10 – (1) Serbestleştirilmesi planlanan radyoaktif atık ve maddeler belirli kütle

ve alanlara ayrılarak aktiviteleri ölçülür.

(2) Aktivitenin homojen olarak dağılmadığı durumda;

a) Metallerin serbestleştirmesinde aktivite konsantrasyonu tespiti için en fazla 100 kg

kütle ve yüzey bulaşması tespiti için en fazla 100 cm2 alan,

b) Binaların serbestleştirmesinde yüzey bulaşması tespiti için en fazla 1 m2 alan,

c) Molozların serbestleştirilmesinde aktivite konsantrasyonu tespiti için en fazla 1 ton

kütle,

üzerinden ölçüm alınır. Her bir kütle veya alan üzerinden ölçülen değer ayrı ayrı ser-

bestleştirme sınırları ile kıyaslanır.
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(3) Aktivitenin homojen dağıldığı durumda daha büyük kütle ve alan üzerinden ölçüm-

ler yapılabilir.

(4) Serbestleştirilmesi planlanan atık ya da maddelerdeki aktivitenin yüksek olabileceği

noktaların ölçümlere dahil edilmesi yetkilendirilen kişinin sorumluğundadır.

(5) 6 ncı madde kapsamına giren atık veya maddenin serbestleştirilmesinde, aktivite

konsantrasyonu tespiti için temsili miktarda örnek alınarak analiz edilir.

Serbestleştirme prosedürü

MADDE 11 – (1) Yetkilendirilen kişi serbestleştirme niyetini, serbestleştirmesini plan-

ladığı radyoaktif madde ve atık özelliklerini, serbestleştirme sonrası madde ve atıklara uygu-

lanacak işlemlerin belirlenmiş olduğu durumda bu işlemleri ve uygulayacağı ölçüm programını

ve kalite temin programını içeren başvurusunu Kuruma sunar. Kurumun başvurunun uygunlu-

ğunu değerlendirmesinin ardından ölçüm programı uygulanır. Yetkilendirilen kişi ölçüm so-

nuçlarını ve gerekli ise kritik grup doz hesaplarını içeren bir raporu Kuruma sunar. Kurum ra-

poru değerlendirir ve değerlendirmenin uygun bulunması durumunda radyoaktif madde ve

atıklar serbestleştirilir.

Ölçüm programı

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilen kişinin serbestleştirmesini planladığı radyoaktif mad-

de ve atıklarda uygulayacağı ölçüm programı en az; ölçüm noktalarını, ölçüm metotlarını, öl-

çüm için kullanılacak cihazları, ölçüm için seçilen radyonüklitleri, cihaz kalibrasyonuna ilişkin

bilgileri, ölçüm prosedürlerini, ölçüm personeli niteliklerini, ölçüm kuruluşu hakkında bilgileri

içerir.

(2) Analizler ve ölçümler Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde onaylanmış

laboratuvarlarda yapılır.

Kayıtlar

MADDE 13 – (1) Yetkilendirilen kişi serbestleştirdiği madde ve atıkların kayıtlarını

tutar ve Kuruma raporlar.

(2) Kayıtlar en az, serbestleştirilen maddelerin miktarları ile yüzey bulaşmaları ve ak-

tivite konsantrasyonlarının kayıtları, ölçüm tarihlerini, ölçüm yapan personel bilgilerini ve ser-

bestleştirilmiş maddelerin ilk dağıtım yerlerinin kayıtlarını kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılması

Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılma ilkeleri

MADDE 14 – (1) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasının ardından, kritik grup-

ların alacağı etkin doz yılda 300 µSv’i aşamaz.

(2) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılabilmesi için, sahada kalması planlanan ve

bütünlüğünü koruyan binalar ya da molozların serbestleştirilmiş olması gerekir.

(3) Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasının ardından, bu maddede belirtilen doz

kısıtına uyulabilmesi için saha kullanımına dair kısıtlar uygulanabilir. Saha kullanım kısıtları

ve bu kısıtların nasıl uygulanacağı, nükleer tesisi işletmeden çıkarma için yetkilendirilen kişi
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tarafından sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması için sunulan başvuruda yer alır. Sahanın

kısıtlı kullanıma uygun olarak düzenleyici kontrolden çıkartılması, birinci fıkrada belirtilen

doz kısıtına uymak koşuluyla gerçekleştirilir.

Sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılma düzeyleri

MADDE 15 – (1) Nükleer tesisi işletmeden çıkarma için yetkilendirilen kişi tarafından

14 üncü maddede yer alan doz kısıtı esas alınarak ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkma

sonrası kullanım koşulları ve tüm radyasyona maruz kalma yolları dikkate alınarak, sahadaki

radyonüklitlerin aktivitesine ilişkin olarak sahaya özel düzenleyici kontrolden çıkma düzeyleri

türetilir.

(2) Nükleer tesisi işletmeden çıkarma için yetkilendirilen kişi tarafından sahada ölçüm-

ler veya laboratuvar analizleri yapılarak, Kurum tarafından uygun bulunan sahaya özel düzen-

leyici kontrolden çıkma düzeylerinin altında kalındığı gösterilir. Sahadaki aktivite seviyelerinin

düzenleyici kontrolden çıkarılma düzeylerinden yüksek olduğu durumda yetkilendirilen kişi

tarafından sahada işletmeden çıkarma programının bir parçası olan arındırma planı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Doğrulama

MADDE 16 – (1) Yetkilendirilen kişi tarafından serbestleştirme veya sahanın düzen-

leyici kontrolden çıkarılması kapsamında sunulan raporlarda belirtilen aktivite konsantrasyonu

ve yüzey bulaşması sonuçları Kurum tarafından gerek görüldüğünde doğrulanır veya ilave öl-

çümler istenebilir.

Denetimler

MADDE 17 – (1) Radyoaktif madde ve atıkların serbestleştirilmesi ile sahanın düzen-

leyici kontrolden çıkarılmasına kadar olan süreçler Kurumun denetimine tabidir. Kurum bu

Yönetmelikte belirtilen koşulların uygunluğunu denetler.

(2) Kurum, serbestleştirme başvurusunda serbestleştirmeden sonra madde ve atıkların

tabi tutulacağı işlemlerin belirtildiği durumda, söz konusu işlemlerin uygulanıp uygulanmadı-

ğını kontrol edebilir.

Yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

yetki sınırlarını aşan veya ilgili mevzuatı ihlal eden gerçek veya tüzel kişilere tanınan yetkiler

Kurum tarafından geçici veya sürekli iptal edilir.

(2) Gerekli durumlarda Kurum adli ve/veya idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli

girişimlerde bulunur.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Beşinci Türkiye İktisat Kongresi.

GENELGE

2013/2

Beşinci Türkiye İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir’de

gerçekleştirilecektir.

Küresel ekonomik düzenin önemli bir dönüşümden geçtiği bir süreçte, Beşinci Türkiye

İktisat Kongresi; ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak politika ve stratejilerin, uluslararası

perspektifi de içerecek şekilde, yerli ve yabancı katılımcılarca tartışılmasına imkân sağlaya-

caktır.

Kongreden beklenen faydaların elde edilebilmesi için; akademisyenler, kamu ve özel

kesim ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı önem taşımaktadır. Ayrıca yurt dı-

şından uzmanların katılımı da öngörülmektedir. Kongrenin gerçekleştirilmesine yönelik genel

koordinasyon Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.

Kongreye ilişkin olarak İzmir’de yapılacak çalışmaların koordinasyonu ise İzmir Valiliği

ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülecektir. Kongre’nin düzenlenmesinde;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir’de yerleşik üniversiteler ile Ege Bölgesi Sanayi

Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası Başkanlıkları başta olmak üzere, İzmir’de

bulunan tüm kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarından azami ölçüde

faydalanılacaktır.

Kongrenin hazırlık ve toplantı aşamalarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her

türlü işbirliği ve desteğin sağlanmasını rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/26

KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve 1388 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-

ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun çerçevesinde

özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnameleri

çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 243 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.402,96 m2 lik

taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/1/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın; 2.055.000.-

(İkimilyonellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet KARHAN’a İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KARHAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina

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

kaydedilmesine, 2.050.000.- (İkimilyonellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Servet

Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve

Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.020.000.- (İkimilyonyir-

mibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Mehmet Sezgin DOĞAN’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Mehmet Sezgin DOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onaylanmasına, 

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2013 – Sayı : 28582

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/27
KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve1387 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-
ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun
çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale
Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 242 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 8.955,49 m2 lik
taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/1/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;
2.450.000.- (İkimilyondörtyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Meçe İnşaat
Temizlik Hayvancılık Yemek Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Meçe İnşaat Temizlik Hayvancılık Yemek
Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamak-
tan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine, 2.405.000.- (İkimilyondörtyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onaylanmasına, 

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/28
KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve 1384 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-
ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun
çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale
Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 
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Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 236 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerdeki

14.908,68 m2 lik taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

5.605.000.- (Beşmilyonaltıyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aksa Ortak

Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aksa Ortak Girişim Grubu’nun

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.590.000.- (Beşmilyonbeşyüzdoksanbin) Türk

Lirası bedelle ikinci teklifi veren İhsan KARAMIZRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, İhsan KARAMIZRAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.260.000.-

(Beşmilyonikiyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Nesce Petrol Turizm Taşı-

macılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nesce Petrol

Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 5.220.000.- (Beşmilyonikiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi

veren Yunus AYDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yunus AYDEMİR’in

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onay-

lanmasına, 

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/29

KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve 1385 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-

ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun

çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale

Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 
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Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 237 ada, 1 ve 3 parsellerdeki 9.407,23 m2 lik

taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

2.630.000.- (İkimilyonaltıyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nesce Petrol

Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imti-

na etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 2.620.000.- (İkimilyonaltıyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren

Şeref AYDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şeref AYDEMİR’in sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.525.000.- (İkimilyonbeşyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle

üçüncü teklifi veren İhsan KARAMIZRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İhsan

KARAMIZRAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.435.000.- (İkimilyon

dörtyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Orhan GÜNGÖR’e İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Orhan GÜNGÖR’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onaylanmasına, 

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/30

KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve 1389 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-

ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun

çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale

Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 247 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 11.078,97 m2 lik

taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

2.285.000.- (İkimilyonikiyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Servet

Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi
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çerçevesinde satılmasına, Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve

Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklin-

deki Kararının onaylanmasına, 

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/31

KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve 1390 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-

ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun

çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale

Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 248 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 9.620,78 m2 lik

taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/1/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

2.115.000.- (İkimilyonyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İhsan

KARAMIZRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İhsan KARAMIZRAK’ın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.102.000.- (İkimilyonyüzikibin) Türk Lirası be-

delle ikinci teklifi veren Atmaca İnşaat Sanayi Turizm Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’ye

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Atmaca İnşaat Sanayi Turizm Ticaret İthalat ve

İhracat Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.101.001.- (İkimilyonyüzbirbin-

bir) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Gök-Çay Yapı İnşaat Gıda Turizm Temizlik Güven-

lik Sistemleri Otomotiv İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Gök-Çay Yapı İnşaat Gıda Turizm Temizlik Güvenlik Sistemleri

Otomotiv İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 2.065.000.- (İkimilyonaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren
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Ağrı Kiler İnşaat Turizm Gıda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Ağrı Kiler İnşaat Turizm Gıda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.

Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi

halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.995.000.- (Birmilyondokuzyüzdok-

sanbeşbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Erol TUNÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Erol TUNÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.972.500.- (Birmilyon-

dokuzyüzyetmişikibin beşyüz) Türk Lirası bedelle altıncı teklifi veren Servet Alpaslan

Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve

Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklin-

deki Kararının onaylanmasına, 

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/32

KONU            : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/2/2013

tarih ve 1386 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker

A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlık-

ların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun

çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale

Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde, 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 240 ada, 1, 2 ve 3 parsellerdeki 5.632,70 m2 lik

taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/1/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

2.050.000.- (İkimilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İhsan KARAMIZRAK’a

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İhsan KARAMIZRAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan

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

irat kaydedilmesine, 2.025.000.- (İkimilyonyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren
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Fadil AKAGÜNDÜZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fadil AKAGÜNDÜZ’ün

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.765.000.- (Birmilyonyediyüzaltmışbeşbin) Türk

Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Şeref AYDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Şeref AYDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.670.000.- (Birmilyon-

altıyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Erol TUNÇ’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Erol TUNÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onaylanmasına, 

2) Bu Karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin ve Türkşeker A.Ş.nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/34

KONU            : TCDD’ye ait bazı taşınmazların özelleştirme 

                          kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/2/2013 tarih ve 1635 sayılı yazısına istinaden; 

1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü’ne

ait;

- İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1305 ada, 1 numaralı parselin,

- İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1306 ada, 23 numaralı parselin,

- Ekli krokide (Ek-2) sınırları belirlenen İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Ma-

hallesi 1277 ada, 1 numaralı parselin 1.209 m2 lik kısmının, 

5335 sayılı Kanunun 32. maddesi çerçevesinde özelleştirme kapsam ve programına

alınmasına, 

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine ve satışın varlık satışı

suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü

bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve

işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin TCDD Genel Müdürlüğü’ne bırakılmasına,

4. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına,

karar verilmiştir. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/39
KONU            : Tekirdağ – Çerkezköy – İstasyon Mahallesi (817 ada 1 nolu parsel) 
                          İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/2/2013 tarih ve 1055 sayılı yazısına istinaden;
1- Maliye Hazinesi’ne ait 1246/3361 hissesi 14/12/2012 tarih ve 2012/182 sayılı

Kararımız ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, 2115/3361 hissesi özelleştirme kap-
sam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (GAYRİ-
MENKUL A.Ş.)’ye ait, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde
yer alan yüzölçümü 3.361,00 m² olan 817 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik “Konut
Alanı (Ayrık Nizam, 5 Kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygu-
lama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Çerkezköy Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/40
KONU            : Muş – Merkez – Zafer (43.259,00 m² lik alan)
                          İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/2/2013 tarih ve 1056 sayılı yazısına istinaden;
Mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Muş İli,

Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 158 ada 1 nolu parsel içerisinde bu-
lunan Devlet Demiryolları İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 16/11/2011 tarih ve 22/250 sayılı
Kararı ile ihtiyaç fazlası alan olarak belirlenen ve Kurulumuzun 16/07/2012 tarih ve 2012/104
sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan 43.259,00 m² yüzölçümlü alana
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“Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygu-
lama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Muş Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/41
KONU            : Mersin – Tarsus – Yenice (210 ada 1 nolu parsel)
                          İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/2/2013 tarih ve 1057 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

adına kayıtlı Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Beldesi sınırları içerisinde yer alan toplam yüzölçümü
5.145,00 m² olan 210 ada 1 nolu parsele “Ticaret Alanı  (Emsal: 3.00, Hmax: 8 Kat)” fonksiyonu
önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Tarsus Yenice Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2013 – Sayı : 28582

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50



9 Mart 2013 – Sayı : 28582                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/43

KONU            : Taşınmaz satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 20/2/2013 tarihli ve 1621 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/1/2001 tarih, 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme

kapsam ve programına alınan, Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi,

7777 ada, 1 no.lu parseldeki 14.557,31 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün üzerinde bulunan bi-

nalarla bir bütün halinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda

ihale komisyonunca; 

1. Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı söz konusu satışa konu varlıkların;

35.000.000 (otuzbeşmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nevvar-Salih

İşgören Vakfı’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nevvar-Salih İşgören Vakfı’nın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

33.200.000 (otuzüçmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ege Yıldızı

Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılması-

na, Ege Yıldızı Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamak-

tan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare

lehine irat kaydedilmesine, 

33.100.000 (otuzüçmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Renk Ortak

Girişim Grubu’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Renk Ortak Girişim Grubu’nun

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

32.400.000 (otuzikimilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren İzmir

Ortak Girişim Grubu’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İzmir Ortak Girişim

Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

30.450.000 (otuzmilyondörtyüzellibin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Mehmet

Gökdemir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Mehmet Gökdemir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin

imzalanması, satış ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılın-

masına, 

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/44
KONU            : Amasya-Gümüşhacıköy-Hacıyahya (366 ada 1, 2 ve 4 nolu parseller) 
                          İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/2/2013 tarih ve 1427 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye (GAYRİ-

MENKUL A.Ş.) ait Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Hacıyahya Mahallesi sınırları içerisinde
yer alan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, toplam yüzölçümü 6.129,00 m² olan,
366 ada 1, 2 ve 4 parsel numaralı taşınmazlara yönelik, “Ticaret Alanı(Emsal: 2.00, Hmax: 5
Kat) ve Yol”  fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişik-
liğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/45

KONU            : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 14/2/2013 tarih ve 1429 sayılı yazısına istinaden;

İzmir İli, Menemen İlçesi, Ahıhıdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme

kapsam ve programındaki Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul

A.Ş.) mülkiyetinde bulunan, 2.510,00 m² yüzölçüme sahip 427 ada 27 nolu parsele “Ticaret

Alanı (B-3) ve (B-5)” ve “Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi

Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/9/2012 tarih ve 2012/135 sayılı Kararı ile onay-

lanan, 26/9/2012 tarih ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar

Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Menemen Belediye Başkanlığı’nca yapılaşma

koşulları ve plan notlarına yönelik yapılan itirazların kabulüne, diğer itirazların reddine,

Yapılan itirazlar sonucu yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Menemen Belediye Başkanlığı’na gönderilme-

sine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/46
KONU            : Aydın – Çine – Cumhuriyet (334 ada 2 nolu parsel) 
                          İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/2/2013 tarih ve 1425 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye (GAYRİ-

MENKUL A.Ş.) ait Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan,
özelleştirme kapsam ve programında bulunan, yüzölçümü 8.373,96 m² olan, 334 ada 2 parsel
numaralı taşınmaza yönelik, “Konut Alanı(Taks/Kaks :0.30/0.90 ve Taks/Kaks :0.30/1.20), Yol
ve Park”  fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Çine Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

9 Mart 2013 – Sayı : 28582                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2013 – Sayı : 28582

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 58



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/47
KONU            : İzmir Taşınmazının özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 31/1/2013 tarih, 1016 sayılı yazısına isti-

naden, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2001 tarih, 2001/6 sayılı Kararıyla özelleştirme

kapsam ve programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulu-
cak köyü, 495 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı, 46.212 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün üzerindeki
binalar ile birlikte (Gayrimenkul) “satış” suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda ihale komisyonunca;

1. Gayrimenkulün 15.340.000.- (onbeşmilyonüçyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren CEMAR Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, CEMAR Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin sözleşme imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine ge-
tirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

Karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013
KARAR NO  : 2013/48
KONU            : Tokat – Merkez – Kaleardı Mahallesi 
                          (1092 ada 98 nolu parsel) 
                          İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/2/2013 tarih ve 1058 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye (GAYRİ-

MENKUL A.Ş.) ait Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 58.079,58 m² olan, 1092 ada 98 nolu
parsele yönelik, “Sanayi ve Depolama Alanı, Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Tokat Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/50

KONU            : Maliye Hazinesine ait taşınmazların 

                          özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28/1/2013 tarih ve 823 sayılı yazısına istinaden;

1. Maliye Hazinesine ait;

• Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, Balçıkhisar mevkiinde bulunan 393 ada, 3

parsel numaralı 1.706,00 m2 yüzölçümlü,

• Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Mahallesi, 657 ada, 1 parsel numaralı 7.344,00 m2

yüzölçümlü

taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı

suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü

bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve

işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesi’ne bırakılmasına,

4.  Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/51

KONU            : Kocaeli – Kandıra – Cebeci (103 ada 10 nolu parsel) 

                          İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/1/2013 tarih ve 599 sayılı yazısına istinaden;

1- Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti

Maliye Hazinesi’ne ait özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 3.515 m2 olan

103 ada 10 parsel numaralı taşınmaza yönelik “Turizm Tesis Alanı” fonksiyonu önerilmesine

ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişik-

liğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kandıra Belediye Başkanlığına gönderilme-

sine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/52

KONU            : Hazine adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 21/1/2013 tarih, 604 sayılı yazısına isti-

naden;

1. Kurulumuzun 01/06/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve

programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı muhtelif taşınmazların “satış” yön-

temiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamelerinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonlarınca; 

• “Adana ili, Seyhan ilçesi, Aslandamı mahallesi, 4443 Ada, 108 numaralı parselde

kayıtlı 5.467,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.831.000.- (İkimilyonsekizyüzotuzbirbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasbahçe Yapı İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasbahçe Yapı İmar İnşaat Sanayi ve

Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, 2.830.000.- (İkimilyonsekizyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci

teklifi veren Şahin ÇELİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şahin ÇELİK’in sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

• Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü mahallesi, 10416 Ada, 3  numaralı parselde kayıtlı

7.210,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6.250.000.- (Altımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren Hasbahçe Yapı İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasbahçe Yapı İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi

halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 6.240.000.- (Altımilyonikiyüzkırkbin)

Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Halil AVCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılması-

na, Halil AVCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

• Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü mahallesi, 12279 Ada, 2 numaralı parselde kayıtlı

3.721,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3.200.000.- (Üçmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Şahin ÇELİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şahin ÇELİK’in

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.100.000.- (Üçmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle

ikinci teklifi veren Hasbahçe Yapı İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Hasbahçe Yapı İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şir-

keti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
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halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.040.000.- (Üçmilyonkırkbin) Türk Li-

rası bedelle üçüncü teklifi veren Halil AVCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Halil AVCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

• Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü mahallesi, 12280 Ada, 2 numaralı parselde kayıtlı

3.937,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3.105.000.- (Üçmilyonyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Halil AVCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil AVCI’nın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.060.000.- (Üçmilyonaltmışbin) Türk Lirası be-

delle ikinci teklifi veren Aslan TEPELİ – Tülay YÜCEL Ortak Girişim Grubu’na İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Aslan TEPELİ – Tülay YÜCEL Ortak Girişim Grubu’nun

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.055.000.- (Üçmilyonellibeşbin) Türk Lirası be-

delle üçüncü teklifi veren Al-De Kimya Sanayi Baharat Gıda Temizlik İthalat İhracat ve Ticaret

Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Al-De Kimya Sanayi Baharat

Gıda Temizlik İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

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

kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

• Konya ili, Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak mahallesi 827 numaralı parselde kayıtlı

46.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 12.500.000.- (Onikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren Hamdi BÜYÜKEGEN-Aziz ORUÇ Ortak Girişim Grubu’na İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Hamdi BÜYÜKEGEN-Aziz ORUÇ Ortak Girişim Grubu’nun

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.410.000.- (Onikimilyondörtyüzonbin) Türk

Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ümitli Turizm Gıda İnşaat Bilgisayar Otomotiv Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ümitli Turizm Gıda İn-

şaat Bilgisayar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imti-

na etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 12.160.000.- (Onikimilyonyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi

veren AVCAN-PA Petrol Çay İşletmeciliği Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, AVCAN-PA Petrol Çay İşletmeciliği Gıda Mad-

deleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptal edilmesine”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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KURUL KARARLARI

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

Karar Sayısı: 203 Karar Tarihi: 22/2/2013

Kurul Karar Organı’nın 22/2/2013 tarihli ve 6 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2013 yılı Gayrimenkul Değerleme

Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca

Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmet-

lerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği

değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari

ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup

taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.

2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme

hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin

verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve

benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari

ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir. Değerleme hizmeti verilmesine ilişkin asgari ücret dışın-

daki her türlü masraf ve bunların ödenmesine ilişkin hususlar taraflarca yapılacak yazılı bir

sözleşme ile belirlenir.

3) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret

ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporu-

nun teslim süresiyle ilişkilendirilemez.
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4) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücret-

lerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla

ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında

herhangi bir şarta bağlanamaz.

5) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar

Yönetmelikleri dikkate alınır.

6) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesine devretmeleri

ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm

bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, ekli tarifede belirlenen asgari ücretin en az %50’sinin

hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şarttır. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar

ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile hizmeti devralan

Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.

7) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57. maddesinde belirtilen konut ve varlık finansmanı

da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı kapsamında sunulan

değerleme hizmetlerinde toplu hizmet alımı, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul

Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari

Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.

8) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.

9) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye

Piyasası Kurulu yetkilidir.

10) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul

Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihte

yürürlükte olan/geçerli olan tüm değerleme hizmeti sözleşmelerine uygulanır. Bu tarihten önce

akdedilmiş olup da yürürlükte olan değerleme hizmeti sözleşmelerinin, işbu Gayrimenkul

Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret

Tarifesi’ne aykırı hükümler ihtiva etmesi halinde, işbu esaslardaki ve ekli tarifedeki hükümler

uygulanır.
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—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5219 Karar Tarihi: 28/2/2013
Kurul Başkanlığının 27/2/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 22/2/2013 tarih ve

32521522-134-5049 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Kurulun 26/7/2012 tarihli ve 4867 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Kıbrıs İktisat

Faktoring A.Ş.’ye, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde faaliyet
izni verilmesine 

karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizde çalışmakta olan (1390) Yevmiyeli Personelin İş Yeri Hekimliği ve İş 

Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden hizmet alımı işi ile ilgili 

ihalemiz, aşağıda belirtile tarihte ihale dilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 

45500 Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) - 

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

 

Müessesemizde çalışmakta olan 1390 

Yevmiyeli Personelin İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetlerinin, 2 Tam Süreli 

1 Kısmı Süreli olmak üzere 3 (üç) İş 

Güvenliği Uzmanı ve 2 Tam Süreli    

1 Kısmı Süreli olmak üzere 3 (üç) İş 

Yeri Hekimliği olmak üzere Toplam 6 

kişi ile Ortak Sağlık Güvenlik 

Biriminden Hizmet alınması işi. 

2013/27919 2013/448 
21/03/2013 

14:00 
365 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 Soma/ 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 

D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 1986/1-1 
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BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 

2000 KW 6 KV SO2 BLOWER MOTORU ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/21986 

1 - İdarenin    

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312/2942221 - 312/2292132 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@etimaden.gov.tr 

2 - İhale konusu malın niteliği,  

     türü ve miktarı : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 2000 kW 6 kV SO2 

Blower Motorunun Alımı  

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No: 1/A 

b) Tarihi ve saati : 28/03/2013 Perşembe günü saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

4-1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, verilen tekliflerin geçerlilik 

süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
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4.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.9. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2. 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.10. Teklif verecek firmalar satış sonrasında Türkiye’de servis verebilecek şekilde 

gerekli bilgi birikimine, donanıma ve tesise sahip olduğunu teklifinde belgelendirecektir. 

Türkiye’de bulunan servisin TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır. 

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1208 

adresinde (Tel:0 312 294 22 21) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir 

ve 50,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması 

mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 60,00 TL doküman 

bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat 

Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: 

TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırmak 

zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura 

düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 

ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 

yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks 

numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 28/03/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-

Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 1987/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Araklı/TRABZON 

İhale Tarihi : 20.03.2013              Saat: 14.00 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.700.000 Kg. yaş çay nakliye işi (%20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.uncu maddesi kapsamında, açık ihale 

usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 48/A 

Araklı/Trabzon 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20/03/2013 günü saat 14.00’e kadar Araklı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - Araklı/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3' ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede sadece nakliye işine teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1614/1-1 

—— • —— 

KÖMÜR MADENİ SAHASI “TERMİK SANTRAL KURULMA ŞARTI İLE” 

RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan, aşağıda gerekli bilgileri verilen kömür 

sahamızın “Termik Santral Kurulma Şartı İle” rödövansla işletilmek üzere uluslararası ihalesi 

yapılacaktır. 

 

İLİ İLÇESİ RUHSAT NO 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

DOSYA 

BEDELİ 

(TL) 

BİNGÖL KARLIOVA S.12561/S.62715 3.000.000 30.05.2013 2.000,- 

 

1 - Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire 

Başkanlığı’nın vereceği banka hesap numarasına yatırıldıktan sonra Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nın 1108 nolu odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir. 

2 - İsteklilerin, tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 30.05.2013 Perşembe günü saat 

14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

3 - Teklif zarfları, aynı gün saat 14.00’te Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda 

açılacaktır. 

4 - Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

5 - İhale ile ilgili her türlü doküman Genel Müdürlüğümüz Etüt Proje ve Tesis Daire 

Başkanlığı 1412 nolu odada incelenebilir.  

6 - İhale ile ilgili şartname ve bilgi notu TKİ’nin (www.tki.gov.tr) web sitesinde 

görülebilir. 

7 - 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına 

alınan Kurumumuz, bu ihaleyi “rödovans işi” ile ilgili olması nedeni ile kendi mevzuatına göre 

yapacaktır. 2028/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, 

Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 
ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar 
Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 19.12.2012 tarihli ve E.2012/797-
K.2012/1671 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih 

ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.02.2013 tarih ve 1272 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 2017/1/1-1 

————— 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 

F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare 

Mahkemesi’nin 19.12.2012 tarihli ve E.2011/2665-K.2012/1670 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.02.2013 tarih ve 
1271 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2017/2/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan: 

Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliğince 04/05/2012 tarihinde Pazarlık Usulü (4734 
sayılı Kanunun 21/b maddesi) ile yapılan 2012/54805 İhale Kayıt Nolu “Diyaliz Hasta Nakil 

Aracı Kiralanması Hizmeti Alımı” ihalesi sonucunda; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep 
halleri dışında usulüne göre sözleşme yapma yükümlüğünü yerine getirmediği idarece tespit 

edilen; 
EKENLER Ormancılık Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Merkez 

Mah. Orta Sokak No: 3 Eskipazar/KARABÜK, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil 

No: 148 - Eskipazar, Oda Sicil No: 6854, Vergi Dal/No: Eskipazar V.D/3270407066)’ne ve bu 
şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Recep EKEN (TC. Kimlik No: 

47113949536)’e; 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 10/08/2012 

tarihli 28380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 6 (altı) ay süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü 
maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 
yasaklama kararı, Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 24/01/2013 tarihli ve Esas No: 2013/78 sayılı 

“...Dava konusu işlemin;... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI..” kararına istinaden, 
Bakanlık Makamı’nın 27/02/2013 tarihli ve 802 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 2045/1-1 
—— • —— 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
06.03.2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim 

üyesi ilanında Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Farmasötik Botanik 
Anabilim Dalı Doçent kadrosu Açıklamalar Bölümü sehven boş bırakıldığından aşağıdaki 

düzeltme yapılmıştır. 
İlan olunur. 

 

Birimi Bölümü Anabilim/Anasanat Dalı Unvanı Adet Açıklama 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 
Eczacılık 
Bilimleri 

Farmasötik Botanik Doçent 1 
Bitki taksonomisi 

konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 2035/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6428 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4404 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ÖZTÜRK’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/8)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, M. Emin KUZ’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/7)

ATAMA KARARLARI
2013/4292 Boş Bulunan Şeker Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere

Muhammet KARAKAYA’nın Atanması Hakkında Karar
— Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve

Şehircilik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları

YÖNETMELİKLER
— Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği
— Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına

İlişkin Yönetmelik

GENELGE
— Beşinci Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2013/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

34, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 ve 52 Sayılı Kararları

KURUL KARARLARI
— Sermaye Piyasası Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 5219 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




