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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

Kanun No. 6446 Kabul Tarihi: 14/3/2013

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli

ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel
hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik
enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapıl-
masının sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende

satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin
hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim siste-

mine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren an-
laşmayı,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
d) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
e) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
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f) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tü-
ketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim
seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç,
elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da
devralınan sayaçları,

g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, ka-

munun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya
geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören
yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,

i) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması
kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendi-
rilen tedarik şirketini,

j) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,
elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi ol-
mayan ticari anlaşmaları,

k) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nak-
lini,

l) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,
m) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,
n) İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı

olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim
şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı nokta-
larına kadar olan tesisleri,

o) İmdat grupları: Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrik enerjisi kesil-
melerinde kullanılan elektrojen gruplarını,

ö) İştirak: Kamu iktisadi teşebbüsü olanlar hariç olmak üzere; doğrudan veya dolaylı
olarak tek başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişilerle birlikte piyasada
faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişiyi kontrol eden şirket veya doğrudan ya da dolaylı ola-
rak, tek başına veya birlikte, başka herhangi bir şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişiler
tarafından kontrol edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiyi ve bu şirketlerin ve/veya pi-
yasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin birinin diğeriyle veya birbirleriyle olan doğrudan veya
dolaylı ilişkisini,

p) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak
üretimini,

r) Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici
etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir
tüzel kişinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait
bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde
belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları,

s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
t) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca ve-

rilen izni,
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u) Merkezî uzlaştırma kuruluşu: Piyasa katılımcıları arasındaki ilgili yönetmelikle be-
lirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Ser-
maye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak kurulan kuruluşu,

ü) Mevcut sözleşmeler: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dı-
şındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hak-
kında Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Mo-
deli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Mo-
deli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Dü-
zenlenmesi Hakkında Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmti-
yaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Ha-
linde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan
sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini,

v) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 100 kilovat ve al-
tında olan kojenerasyon tesisini,

y) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış
satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tara-
fından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı
niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya
kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından iş-
letilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen
dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

z) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırım-
larına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli
verilen izni,

aa) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,
bb) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat

ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piya-
sasını,

cc) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla
tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi
tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Sistem kontrol anlaşması: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi veya dağıtım şir-
keti ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi veya işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi
tüzel kişi arasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün ko-
runmasını sağlayan hükümleri içeren ve özel hukuk hükümlerine göre yapılan anlaşmaları,

dd) Sistem kullanım anlaşması: Bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya tü-
keticinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili
kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı,

ee) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini,
son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden
temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini,

ff) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara
dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

gg) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını,
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ğğ) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik
lisansına sahip şirketi,

hh) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende
satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

ıı) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
ii) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
jj) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürü-

tülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,
kk) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
ll) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,
mm) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
nn) Türev piyasalar: İleri bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere elektrik

enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden alım satımının yapıldığı piyasaları,
oo) Uluslararası enterkonneksiyon: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik

sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel, ünite yönlendirmesi veya izole bölge yöntemle-
rinden birinin kullanılmasıyla işletilmesini esas alan enterkonneksiyonu,

öö) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüş-
türülmesini,

pp) Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya
işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği
elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,

rr) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
ss) Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce

sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite
koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan
hizmetleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisanslar
Elektrik piyasası faaliyetleri
MADDE 4 – (1) Piyasada, bu Kanun hükümleri uyarınca lisans almak koşuluyla yü-

rütülebilecek faaliyetler şunlardır:
a) Üretim faaliyeti
b) İletim faaliyeti
c) Dağıtım faaliyeti
ç) Toptan satış faaliyeti
d) Perakende satış faaliyeti
e) Piyasa işletim faaliyeti
f) İthalat faaliyeti
g) İhracat faaliyeti
(2) Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerinde uymaları gereken usul ve

esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(3) Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, ilgili mev-

zuat hükümlerine göre anonim şirket veya limited şirket olarak kurulması ve anonim şirketlerin
sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı ol-
ması şarttır. Bu şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlar yönetmelikle dü-
zenlenir.
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Lisans esasları
MADDE 5 – (1) Lisans, bu Kanun hükümleri uyarınca üzerinde kayıtlı piyasa faali-

yetlerinin yapılabilmesi için tüzel kişilere verilen izin belgesidir. 11 inci maddenin onuncu fık-
rasında belirtilen piyasalara ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, lisanslara ilişkin olarak aşa-
ğıdaki hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir:

a) Başvuru ve değerlendirme usul ve esasları ile lisansların verilmesi, tadili, sona erdi-
rilmesi, iptali, süreleri, süre uzatımı, yenilenmesi ve lisans kapsamındaki hak ve yükümlülük-
lerin belirli bir süre askıya alınmasına ilişkin usul ve esaslar

b) Faaliyetin türü ve işin niteliğine göre belirlenecek lisans bedelleri
c) Lisans sahibi tüzel kişilerin lisansları kapsamında sahip oldukları hakları, yükümlü-

lükleri, görevleri, sermaye yeterlilikleri, istihdam edilmesi gereken nitelikli personele ilişkin
hükümler ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin haklarının temlikine ilişkin usul ve
esaslar

(2) Bu Kanun kapsamında verilecek lisansların tabi olacağı ve lisans sahiplerinin uy-
makla yükümlü olduğu esaslar şunlardır:

a) Bu Kanundaki istisnalar hariç piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faa-
liyetlerine başlamadan önce, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste
yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır.

b) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet gösteren tüzel kişiler, tarifesi düzenlemeye tabi
her faaliyet ve bu faaliyetin lisansı kapsamında sınırlandığı her bölge için ayrı hesap ve kayıt
tutmakla yükümlüdür.

c) Lisanslar, en çok kırk dokuz yıl için verilir. Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için
geçerli olan asgari süre on yıldır.

ç) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili,
lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadır.

d) Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını Kurum denetimine
hazır  bulundurmak,  Kurum  tarafından  talep  edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faa-
liyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, tam
ve doğru olarak Kuruma vermek zorundadır.

e) Tüzel kişiler lisans almanın yanı sıra faaliyet alanlarına göre mevzuatın gereklerini
yerine getirmekle yükümlüdür.

f) Birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir
enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri sisteme aynı noktadan bağlanmak kaydıyla tek üretim
lisansı kapsamında değerlendirilebilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
belirlenir.

(3) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin aşağıda belirtilen işlemleri Kurul iznine
tabidir. Kurul izni alınmasına dair usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir.

a) Halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı
değişiklikleri

b) Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem
c) Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve

işlemler
(4) Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için aşağıda belirtilen hususlara

ilişkin hükümler Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikte yer alır:
a) Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişiler ile yürütülecek faaliyet

türlerini belirleyen hükümler
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b) Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere, eşitler arasında
ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkânını sağlayacağına dair hüküm-
ler

c) Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye, piyasa ihtiyaçlarını dik-
kate alarak son kaynak tedariği kapsamında ve/veya serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik
satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon dâhil
ihtiyaç duyulacak diğer ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaya dair yöntemler ve bunların
denetlenmesine dair hükümler

ç) Lisans sahibinin Kuruma tam ve doğru bilgi vermesini ve tüketicilere yapılan satışlar
açısından, elektrik enerjisi veya kapasite alımlarını basiretli bir tacir olarak yapmasını sağla-
yacak hükümler

d) Hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile teknik ve teknik olmayan ka-
yıpları asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler

e) Lisans sahibinin Kurum tarafından verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüğüne iliş-
kin hükümler

f) Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hü-
kümler

g) Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler
(5) Lisans başvurusu reddedilen tüzel kişilere ret gerekçesi tam ve açık biçimde bildi-

rilir.
(6) Lisans, süresinin bitiminde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin iflasının kesin-

leşmesi, lisans sahibinin talebi veya lisans verilmesine esas şartların kaybedilmesi hâllerinde
ise Kurul kararıyla sona erer.

(7) Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiden, önlisans yükümlülüklerinin ye-
rine getirilmesini müteakiben üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde ku-
rulmaması hâlinde irat kaydedilmek üzere, kurulmak istenen üretim tesisinin niteliğine ve bü-
yüklüğüne göre yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek üzere teminat mektubu alınır. Mücbir
sebep hâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretim tesisinin li-
sansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulama-
yacağının tespit edilmesi hâllerinde lisans iptal edilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Te-
minatın alınması, niteliği ve süre uzatımı verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle dü-
zenlenir.

(8) Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip
ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yö-
netim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamaz, lisans
başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay
sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.

(9) Dağıtım lisansı, başvuru sahibinin bu Kanun uyarınca öngörülen yükümlülükleri
yerine getirmesi ve ilgili dağıtım sisteminin işletme hakkını tevsiki hâlinde verilebilir.

(10) Lisans sahibi tüzel kişilerden talep edilen bildirim, rapor ve diğer evrak, yönetme-
liklerde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak Kuruma sunulur.

(11) Kurum, tüketicilerin korunması ve piyasa faaliyetlerinin aksamaması için lisans-
ların sona erdirilmesi veya iptali durumlarında gerekli tedbirleri alır.

Önlisans esasları
MADDE 6 – (1) Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle, üretim

tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri
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edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde ede-
bilmesi için Kurum tarafından belirli süreli önlisans verilir. Önlisansa ilişkin aşağıda belirtilen
hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir:

a) Başvuru, değerlendirme ve teminat mektubu usul ve esasları ile önlisansın verilmesi,
tadili, sona ermesi, iptali, süresi ve süre uzatımı hâllerinde uygulanacak usul ve esaslar

b) Önlisansın iptali ve sona ermesinin hüküm ve sonuçları
c) Önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisans kapsamında sahip oldukları haklarına, yü-

kümlülüklerine, sermaye yeterliliklerine ilişkin usul ve esaslar
(2) Önlisans süresinde; gerekli izin, onay, ruhsat veya benzeri belgeleri alamayan, üre-

tim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde ettiğini tevsik edemeyen,
Kurum tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen tüzel kişiye lisans verilmez.

(3) Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel kişinin
ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, hisselerinin devri veya hisselerin
devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması veya Kurum tarafından belirlenen yü-
kümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda önlisans iptal edilir.

(4) Bu Kanun kapsamında Kurul tarafından verilecek önlisansların tabi olacağı ve ön-
lisans sahiplerinin uymakla yükümlü olduğu esaslar şunlardır:

a) Bu Kanundaki istisnalar hariç üretim faaliyetiyle iştigal edecek tüzel kişi, faaliyeti
birden fazla tesiste yürütecek olması hâlinde, her tesis için ayrı önlisans almak zorundadır.

b) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen önlisans alma, tadili, suret çıkartma ve
diğer bedelleri Kuruma ödemek zorundadır.

c) Önlisans sahibi tüzel kişi, Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç
duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi istenilen zamanda Kuruma vermek zorundadır.

(5) Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç yirmi dört ayı geçemez. Kurul, kaynak
türüne ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı oranında uzatabilir.

(6) Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilmesi
veya sona ermesi hâlinde ilgilisinin teminatı iade edilir.

(7) Önlisans, süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde, önlisans sahibi tüzel ki-
şinin talebi veya iflası hâlinde kendiliğinden sona erer.

(8) Önlisans için başvuran tüzel kişiden, önlisans süresinde yerine getirmesi gereken
yükümlülükleri ikmal etmemesi hâlinde irat kaydedilmek üzere, kurulmak istenen üretim tesi-
sinin niteliği ve büyüklüğüne göre yönetmelikle belirlenecek miktarda teminat mektubu alınır.

(9) Lisans başvurusuna konu üretim tesisinin tesis edileceği yerde faaliyet göstermek
üzere petrol veya doğal gaz piyasası faaliyetleri için ayrıca lisans başvurusunun yapılması du-
rumunda öncelik verilecek lisans başvurusuna Bakanlık görüşü alınarak Kurul tarafından karar
verilir.

Üretim faaliyeti
MADDE 7 – (1) Üretim faaliyeti, lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim

şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından yürütülebilir.
(2) Üretim şirketi, lisansı kapsamında aşağıda belirtilen faaliyetleri yapabilir:
a) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik

enerjisi veya kapasitesi satışı
b) Elektrik enerjisi veya kapasite ticareti
c) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir takvim

yılı için lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının, Kurul tarafından belirle-
nen oranını aşmamak kaydıyla elektrik enerjisi veya kapasitesi alımı
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(3) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım
sistemine çıkmadan kullanması kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla
edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak için gerçek-
leştirdiği üretim, nihai tüketiciye satış olarak değerlendirilmez. Söz konusu tüketim tesislerinde
tüketilmek üzere yapılan elektrik enerjisi alımı, ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilen oran he-
sabında dikkate alınmaz.

(4) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan
önlisans başvurularının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda,
aynı saha için yapılan diğer başvurular dikkate alınmaz.

b) Başvurularda, tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde elde edilmiş en az
bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur. Bu konuya
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

c) TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından, kullanılacak teknolojilerin şebeke ba-
kımından etkileri de dikkate alınarak uygun bağlantı görüşü verilen başvurular değerlendirmeye
alınır.

ç) Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak
için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar
sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından, işletmeye girdikten sonra en
fazla üç yıl içerisinde ödenmek üzere birim megavat başına en yüksek toplam katkı payını öde-
meyi teklif ve taahhüt edenlerin seçilmesi esasına dayanan yarışma yapılır. Yarışmaya ve ya-
rışma sonunda belirlenen katkı payının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar TEİAŞ tarafından
teklif edilen ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Rüzgâr ve güneş enerjisi
lisans başvurularının teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çı-
karılan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Herhangi bir gerçek veya özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri
aracılığıyla üretebileceği toplam elektrik enerjisi üretim miktarı, bir önceki yıla ait yayımlanmış
Türkiye toplam elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde yirmisini geçemez.

(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak elektrik enerjisi üretimi yapan tüzel
kişiler, ürettikleri elektrik enerjisinin kaynağının yenilenebilir kaynak olduğuna dair Bakan-
lıktan Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi alabilir. Söz konusu belgenin verilme-
sine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(7) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan lisanslar kapsamın-
daki tesisler için, TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görü-
şünün olumlu olması hâlinde, Kuruma yapılan ilk lisans başvurusundaki sahada başka lisans
başvurusu olmaması ve kapasite artışı sonunda oluşacak yeni güç için mevcut iletim/dağıtım
hattı ile mevcut bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin kullanılması koşullarıyla kapasite artışı,
modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara izin verilir.

İletim faaliyeti
MADDE 8 – (1) Elektrik enerjisi iletim faaliyeti, lisansı kapsamında münhasıran TEİAŞ

tarafından yürütülür. TEİAŞ, bu Kanunla belirlenen faaliyetler dışında bir faaliyetle iştigal ede-
mez. İletim faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı
bir faaliyetin yürütülmesi Kurumun iznine tabidir. İletim sistemi teknik ve teknik olmayan
kayıplarını karşılamak amacıyla ve yan hizmetler piyasası kapsamında elektrik enerjisi veya
kapasitesi satın alınması veya kiralanması ile iletim sistemi teknik ve teknik olmayan kayıpla-
rını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin, gerçekleşmeler nedeniyle fazlasının satışı
bu hükmün istisnasıdır.
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(2) TEİAŞ’ın görev ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Kurulması öngörülen yeni iletim tesisleri için iletim yatırım planı yapmak, yeni iletim

tesislerini kurmak ve iletim sistemini elektrik enerjisi üretimi ve tedarikinde rekabet ortamına
uygun şekilde işletmek ve gerektiğinde iletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yatırımı
yapmak.

b) Bu Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin tarife tekliflerini Kurumun be-
lirlediği ilke ve standartlar çerçevesinde hazırlamak ve Kurumun onayına sunmak.

c) Şebeke, dengeleme ve uzlaştırma ve yan hizmetler hakkındaki yönetmeliklerin uy-
gulanmasını gözetmek, bu amaçla gerekli incelemeleri yapmak, sonuçları hakkında Kuruma
rapor sunmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmek.

ç) Yük dağıtımı ve frekans kontrolünü gerçekleştirmek, piyasa işletim lisansı kapsa-
mında yan hizmetler piyasasını ve dengeleme güç piyasasını işletmek, gerçek zamanlı sistem
güvenilirliğini izlemek, sistem güvenilirliğini ve elektrik enerjisinin öngörülen kalite koşulla-
rında sunulmasını sağlamak üzere gerekli yan hizmetleri belirlemek ve bu hizmetleri ilgili yö-
netmelik hükümleri doğrultusunda sağlamak.

d) İletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yapmak.
e) Bakanlığın kararı doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapmak,

iletim sistemine bağlı veya bağlanacak olan serbest tüketiciler dâhil tüm sistem kullanıcılarına
şebeke işleyişine ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözet-
meksizin iletim ve bağlantı hizmeti sunmak.

(3) TEİAŞ’ın mülkiyet ve işletme sınırı, iletim sistemine yapılan bağlantı noktasında
başlar. Üretim veya tüketim tesisinin iletim sistemine bağlantısının, bir başka üretim veya tü-
ketim tesisine ait şalt sahası üzerinden yapılması hâlinde bağlantı yapılan fiderin kullanım hak-
kı, işletme ve bakımı TEİAŞ’a aittir. Ancak, TEİAŞ bu tür teçhizatların işletme ve bakımını il-
gili üretim veya tüketim sahibi kişilere bedeli karşılığında gördürebilir.

(4) TEİAŞ, Bakanlığın uygun görüşü alınarak uluslararası enterkonneksiyon hatlarının
ulusal sınırlar dışında kalan kısmının tesisi ve işletilmesini yapabilir ve/veya bu amaçla ulus-
lararası şirket kurabilir ve/veya kurulmuş uluslararası şirketlere ortak olabilir ve bölgesel pi-
yasaların işletilmesine ilişkin organizasyonlara katılabilir.

(5) Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin
sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin
yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması ya-
pılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel
kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili
tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem
kullanım anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri
için en fazla on yıldır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetme-
likle düzenlenir.

(6) TEİAŞ elektrik sistemi işletimine yönelik Kurulca düzenlenen usul ve esaslara uy-
gun olarak bilgileri toplar, raporlar ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Ka-
nunu hükümleri çerçevesinde yayımlar.

(7) TEİAŞ iletim sisteminin işletilmesi için ihtiyaç duyulan telsiz sistemi de dâhil her
türlü iletişim ve bilgi sistemleri altyapısını kurar ve işletir. Fiber optik kablo altyapısının bir
kısmını, kendi faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum görüşleri
doğrultusunda üçüncü kişilere kullandırabilir.
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(8) İletim şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve
üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri ve/veya
iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesisi, TEİAŞ ile üretim faaliyeti
gösteren tüzel kişi arasında yapılacak sistem kontrol anlaşması ile mümkündür.

Dağıtım faaliyeti
MADDE 9 – (1) Dağıtım faaliyeti, lisansı kapsamında, dağıtım şirketi tarafından li-

sansında belirlenen bölgede yürütülür. Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede sayaçların
okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Piyasa faa-
liyeti gösteren tüzel kişiler bir dağıtım şirketine ve dağıtım şirketi piyasa faaliyeti gösteren
tüzel kişilere doğrudan ortak olamaz. Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle
iştigal edemez. Dağıtım faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki
piyasa dışı bir faaliyetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yö-
netmelikle düzenlenir. Genel aydınlatma, dağıtım sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını
karşılamak amacıyla kullanılmak üzere elektrik enerjisi satın alınması ile sistem teknik ve tek-
nik olmayan kayıplarını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin gerçekleşmeler nede-
niyle fazlasının satışı bu hükmün istisnasıdır.

(2) Dağıtım şirketi, lisansında belirtilen bölgedeki dağıtım sistemini elektrik enerjisi
üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde işletmek, bu tesisleri yenilemek, kapasite
ikame ve artırım yatırımlarını yapmak, dağıtım sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm
dağıtım sistemi kullanıcılarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında
ayrım gözetmeksizin hizmet sunmakla yükümlüdür.

(3) Dağıtım şirketi, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yan hizmetleri sağla-
makla yükümlüdür.

(4) Dağıtım lisansında belirlenen bölgelerde talep tahminlerinin hazırlanması ve TEİAŞ’a
bildirilmesi görevi dağıtım şirketine aittir. Kurul bu talep tahminlerini onaylar ve tahminler
TEİAŞ tarafından yayımlanır.

(5) Kurul tarafından onaylanan talep tahminleri doğrultusunda yatırım planlarının ha-
zırlanması ve Kurul onayına sunulması, onaylanan yatırım planı uyarınca yatırım programına
alınan dağıtım tesislerinin projelerinin hazırlanması ile gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı
yatırımlarının yapılması ve/veya yeni dağıtım tesislerinin inşa edilmesi görevi ilgili dağıtım
sistemini işleten dağıtım şirketine aittir.

(6) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hü-
kümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi,
güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleşti-
rilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım planlaması ve uy-
gulamasında onay ve değişiklik yetkisi Kurula aittir. Dağıtım hizmetinin bu Kanunda öngörülen
nitelikte verilmesini sağlayacak yatırımların yapılması esastır. Kurum dağıtım faaliyetlerini
yönlendirir, izler ve denetler. Kurul tarafından onaylanmış yatırımlar, belirlenen sürede ve ni-
telikte gerçekleştirilmediği takdirde 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

(7) Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sa-
yaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut
kullanıcıların mülkiyetinde olan sayaçlar, işletme ve bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan
iz bedelle devralınır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetme-
likle düzenlenir.

(8) Üretim veya tüketim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının; bir başka üretim veya
tüketim tesisine ait şalt sahası üzerinden veya bir dağıtım hattına girdi-çıktı şeklinde yapılması
hâlinde, müştereken kullanılan veya girdi-çıktı yapılan şalt sahası veya iki ayrı dağıtım tesisine
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iki ayrı hat ile bağlanan üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası dağıtım sisteminin bir par-
çasıdır. Ancak, bu fıkra kapsamındaki dağıtım tesislerinin işletme ve bakımı, ilgili üretim veya
tüketim tesisi sahibi kişilere gördürülebilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafın-
dan çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(9) Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi
ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi
tarafından yapılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.

(10) Dağıtım şebekesi dışında, dağıtım sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve
üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri veya
iştirakleri veya serbest tüketiciler arasında, direkt hat tesis edecek tarafların mülkiyetindeki
saha üzerinde özel direkt hat tesisi, dağıtım şirketi ile üretim şirketi arasında yapılacak sistem
kontrol anlaşması ile mümkündür. Özel direkt hat tesis edilmesi, serbest tüketicilerin tedarik-
çilerini seçebilmelerine engel teşkil etmez. Bu fıkrada bahsedilen üretim tesisinin iletim siste-
mine bağlı olması durumunda, sistem kontrol anlaşması yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Ku-
rum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(11) Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesinde, genel aydınlatmadan ve bunlara ait gerekli
ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur.

(12) Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, sorumlu olduğu dağıtım
bölgesinde, Kurulca onaylanan yatırım planında ayrıca belirtilmesi ve TEİAŞ’ın uygun görü-
şünün alınması kaydıyla 154 kV gerilim seviyesinde tesis kurabilir.

(13) Bir dağıtım bölgesinin onaylı sınırları içerisinde yapılan bağlantı taleplerinin kar-
şılanmasının teknik ve/veya ekonomik olmaması durumunda, söz konusu bağlantı taleplerinin
başka bir dağıtım bölgesince karşılanması hususu Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.

Toptan ve perakende satış faaliyetleri
MADDE 10 – (1) Toptan ve perakende satış faaliyetleri, üretim şirketleri ile tedarik li-

sansı kapsamında kamu ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından, bu Kanun ve bu Kanuna
göre çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülür.

(2) Tedarik şirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilere top-
tan veya perakende satış faaliyetlerinde bulunabilir.

(3) Tedarik şirketleri, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda uluslararası enterkon-
neksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya ülkelere, Kurul onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve
ihracatı faaliyetlerini yapabilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.

(4) Dağıtım şirketi tarafından yürütülmekte olan perakende satış faaliyeti, görevli te-
darik şirketi tarafından yerine getirilir. Görevli tedarik şirketi, ilgili dağıtım bölgesinde bulunan
serbest tüketici olmayan tüketicilere Kurul tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üze-
rinden elektrik enerjisi satışı yapar.

(5) Görevli tedarik şirketi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde, başka bir teda-
rikçiden elektrik enerjisi temin etmeyen tüketicilere, son kaynak tedarikçisi sıfatıyla elektrik
enerjisi sağlamakla yükümlüdür. Bu şirketin son kaynak tedarikçisi sıfatıyla faaliyet göstereceği
bölge, ilgili dağıtım bölgesidir ve bu husus tedarik lisansına dercedilir. Son kaynak tedarikçisi
sıfatıyla sağlanacak elektrik enerjisi tarifeleri, Kurul tarafından belirlenir. Son kaynak tedarik
yükümlülüğü bulunan tedarik şirketinin lisansının sona ermesi veya iptali hâlinde, ilgili bölge
için son kaynak tedarik yükümlüsü tedarik şirketi Kurul tarafından yetkilendirilir. Son kaynak
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yükümlülüklerine, son kaynak tedarik tarifelerine, tedarik süre, sınır ve şartlarının belirlenme-
sine ve son kaynak tedariği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.

(6) Tedarik lisansı sahibi özel sektör tüzel kişilerinin üretim ve ithalat şirketlerinden
satın alacağı elektrik enerjisi miktarı, bir önceki yıl ülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisi
miktarının yüzde yirmisini geçemez. Ayrıca, söz konusu özel sektör tüzel kişilerinin nihai tü-
keticiye satışını gerçekleştireceği elektrik enerjisi miktarı da bir önceki yıl ülke içerisinde tü-
ketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçemez.

(7) Görevli tedarik şirketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğuran
davranış veya ilişkilerinin tespiti hâlinde ilgili tedarik şirketi, Kurulca öngörülecek tedbirlere
uymakla yükümlüdür. Kurul, bu tedarik şirketinin yönetiminin yeniden yapılandırılması veya
dağıtım şirketiyle sahiplik ya da kontrol ilişkisinin belli bir program dâhilinde kısıtlandırılma-
sını ya da sonlandırılmasını da içeren tedbirleri alır.

Piyasa işletim faaliyeti ve EPİAŞ’ın kuruluşu
MADDE 11 – (1) Piyasa işletim faaliyeti, organize toptan elektrik piyasalarının işletil-

mesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu
faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemlerdir.

(2) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji Piyasaları İşletme
Anonim Şirketi ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulur. EPİAŞ, bu Kanun ve 6102 sa-
yılı Kanun hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Kurum tarafından bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde hazırlanacak ana sözleşmenin ticaret siciline tescil ve
ilanı ile faaliyete geçer.

(3) EPİAŞ’ın teşkilat yapısı ile çalışma esasları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Borsa İstanbul
Anonim Şirketi tarafından işletilecek piyasaları ilgilendiren hususlarda Sermaye Piyasası Ku-
rulunun görüşü alınır.

(4) EPİAŞ’taki kamu kuruluşlarının ve kamu sermayeli şirketlerin doğrudan ve dolaylı
toplam sermaye payı, Borsa İstanbul Anonim Şirketi hariç yüzde on beşi aşamaz. Bakanlar
Kurulu bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir. EPİAŞ’a hissedar olan kuruluşlar, kamu
sermayeli şirketler ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi, EPİAŞ’ın yönetiminde temsil edilir.

(5) EPİAŞ, piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ
tarafından bu Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasa-
larının işletim faaliyetini yürütür. EPİAŞ, TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında
işletilen organize toptan elektrik piyasalarının mali uzlaştırma işlemleri ile birlikte gerekli diğer
mali işlemleri de yürütür. Kurum ve Sermaye Piyasası Kurulunun görüşleri doğrultusunda EPİAŞ,
Sermaye Piyasası Kanununun 65 inci maddesi kapsamındaki anlaşmaların tarafı olabilir.

(6) EPİAŞ tarafından lisansı kapsamında işletilmekte olan veya piyasa faaliyetlerine
ilişkin mali uzlaştırma ile mali işlemleri yürütülmekte olan organize toptan elektrik piyasala-
rında faaliyet gösteren tüzel kişiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre mali uzlaştırma işlem-
lerinin yürütülebilmesi için gerekli verileri TEİAŞ’a ve EPİAŞ’a vermekle yükümlüdür. Sağ-
lanan verilerin gizli tutulması ve kamuoyu ile paylaşılmasıyla ilgili usul ve esaslar Kurum ta-
rafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(7) EPİAŞ’ın hak ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Piyasanın gelişimi doğrultusunda görev alanına giren organize toptan elektrik piya-

salarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapmak ve Kuruma sunmak.
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b) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; görev alanına giren organize toptan elektrik
piyasalarının işletilmesi amacıyla oluşturulan veya ileride oluşturulabilecek uluslararası elektrik
piyasalarına taraf olarak katılmak, bu amaçla kurulan uluslararası elektrik piyasası işletmecisi
kuruluşlara ortak veya üye olmak.

c) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde piyasa işletim tarifelerini belirle-
yerek Kuruma sunmak.

(8) EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansı kapsamı dışında yapacağı diğer enerji piyasası faa-
liyetlerine ve emisyon ticaretine ilişkin hususlar Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun gö-
rüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

(9) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen
organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişiler, ilgili yönetmelik uyarınca
merkezî uzlaştırma kuruluşu tarafından verileceği belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesi kar-
şılığında, EPİAŞ tarafından belirlenecek bedelleri merkezî uzlaştırma kuruluşuna öder.

(10) Sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin
ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü piyasaların
işleticisi Borsa İstanbul Anonim Şirketidir. Bu piyasalara ilişkin lisanslama ile piyasaların ça-
lışma esaslarının tespiti, bu piyasalarda işlem görecek sermaye piyasası aracı niteliğindeki elek-
trik sözleşmeleri ile dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin standart-
larının belirlenmesi, bu piyasalardaki uzlaştırma işlemleri, işletim tarifeleri, ilgili kişi ve kuru-
luşların yükümlülükleri, gözetim ve denetime ilişkin usul ve esaslar Kurum ve Sermaye Piya-
sası Kurulu tarafından müştereken çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.

(11) Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlere
ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(12) EPİAŞ, kurulmasından itibaren altı ay içerisinde Kurumdan gerekli piyasa işletim
lisansını alarak piyasa işletim faaliyetlerini yürütmeye başlar.

(13) EPİAŞ piyasa işletim lisansı alana kadar, ilgili piyasa işletim faaliyetinin TEİAŞ
tarafından piyasa işletim lisansı alınmaksızın yürütülmesine devam edilir.

İthalat ve ihracat faaliyetleri
MADDE 12 – (1) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin uluslararası enterkonneksiyon

şartı oluşmuş ülkelere ihracatı, tedarik lisansı sahibi şirketler ve üretim şirketleri tarafından,
Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, bu Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca Kurul onayıyla
yapılabilir.

(2) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş
ülkelerden ithalatı, tedarik lisansı sahibi şirketler tarafından, Bakanlığın uygun görüşü doğrul-
tusunda, bu Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca Kurul onayıyla yapılabilir.

(3) Sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım
sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek isteyen tüzel kişilere,
üretim lisansı almak kaydıyla Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurulca izin verilebilir.

(4) Sınır bölgelerinde elektrik enerjisinin temini amacıyla, teknik gereklilik doğması
hâlinde geçici olarak izole bölge yöntemiyle elektrik ithalatına Bakanlığın uygun görüşü doğ-
rultusunda Kurulca izin verilebilir.

(5) İthalat ve ihracat faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
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Organize sanayi bölgelerince yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 13 – (1) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa

göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerinden Kurumun yönetmelikle belirleye-
ceği şartları sağlayanlar 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın,
onaylı sınırları içerisinde, Kurumdan üretim ve/veya dağıtım lisansı alarak üretim ve/veya da-
ğıtım faaliyetlerinde bulunabilir.

(2) Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki
dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketi tarafından yürütülür. Bu durumdaki organize sanayi böl-
geleri,  katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici olmaktan
kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine engel
olamaz.

(3) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici sı-
nırını aşan tüketiciler, tedarikçilerini seçme hakkını, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine
dağıtım bedeli ödemek kaydıyla kullanabilir.

(4) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin üretim veya dağıtım lisansı alması için sağ-
laması gereken özel şartlar, lisans alınmasına ilişkin usul ve esaslar, ürettiği veya serbest tüketici
sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisinin; katılımcılarının kullanımına sunulmasına, dağıtım be-
dellerinin belirlenmesine, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin bu madde kapsamında ger-
çekleştirebileceği faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.

(5) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içerisinde olup,
bedelsiz olarak veya sembolik bedelle TEDAŞ’a devredilen dağıtım tesislerinin mülkiyeti ve
işletme hakları Kurul tarafından belirlenecek süre içerisinde devir tarihinden itibaren yapılan
yatırım tutarlarının finansal maliyetlerinin eklenmesiyle bulunacak olan bedelle ilgili organize
sanayi bölgesine devredilir.

(6) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği, katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak
amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır.

Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 14 – (1) Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler şun-

lardır:
a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi
b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim

tesisi
c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak

üzere kurulan elektrik üretim tesisi
ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan

kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan kategoride olanları
d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi

ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
(2) Bakanlar Kurulu, rekabetin gelişmesi, iletim ve dağıtım sistemlerinin teknik yeter-

liliği ve arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde, lisanssız faaliyet yapabilecek yenilene-
bilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırını kaynak bazında beş
katına kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elek-
trik enerjisi üreten kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi
hâlinde elektrik enerjisi son kaynak tedarik şirketince, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenile-
nebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
kaynak türü bazında belirlenen fiyatlardan alınır.
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(4) Bu kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru
yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönet-
melikle düzenlenir.

(5) Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler ta-
rafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ
tarafından uygun bulunması hâlinde enerji üretim tesisi kurulabilir. Su isale hattı üzerinde bir-
den fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması durumunda, hidroelektrik enerji tesisi ilgili bele-
diyeler arasında yapılacak protokole göre kurulur ve işletilir. Bu fıkra kapsamındaki tesisler
için DSİ ile imzalanması gereken su kullanım hakkı anlaşmalarına ilişkin düzenlemeler ve
değişiklikler, Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte üç ay içerisinde ya-
pılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar

Denetim
MADDE 15 – (1) 11 inci maddenin onuncu fıkrası uyarınca Borsa İstanbul Anonim

Şirketi tarafından işletilecek olan piyasalara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı
olmak üzere, dağıtım şirketleri hariç elektrik piyasası faaliyetleri ile lisanssız faaliyet gösteren
kişilerin bu Kanun kapsamındaki inceleme ve denetimi Kurum tarafından yapılır. Bu Kanun
kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır.
Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum
ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir.
Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı
talepler süresinde karşılanır. Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim ra-
porları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul ta-
rafından karara bağlanır.

(2) Bu Kanun ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek
maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve
denetimi DSİ tarafından yapılır.

(3) Bakanlık, Kurum ve DSİ bu Kanun kapsamındaki denetim yükümlülükleri ile ilgili
olarak, sonuçları itibarıyla Bakanlık, Kurum ve DSİ açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım
içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendirecekleri şirketler-
den ilgili mevzuatına uygun bir şekilde hizmet satın alabilir. Bu şirketlerin nitelikleri, yetki-
lendirilmesi ve yetkili şirketlerle denetlenecek şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile diğer usul
ve esaslar ilgisine göre Bakanlık, Kurum ve DSİ tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul
MADDE 16 – (1) Kurul, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırım

ve cezaları uygular:
a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerinde; istenen bilgilerin

yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da ye-
rinde inceleme imkânının verilmemesi hâllerinde, on beş gün içinde bilgilerin doğru olarak
verilmesi veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı
durumlarını devam ettirenlere, beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

b) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara
aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün
içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı du-
rumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
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c) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra
niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara
gerek kalmaksızın beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

ç) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şart-
lar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini
etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde, sekiz yüz bin
Türk Lirası idari para cezası verilir. Anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans
şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün olmaması veya otuz gün içinde düzeltilmesi
için yapılacak yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlerin lisansı iptal edilir.

d) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması hâlinde,
otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durum-
larını devam ettirenlere dokuz yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması hâlinde, on beş
gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilir. Yapılan
yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere bir milyon Türk Lirası idari para ce-
zası verilir.

f) Lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan kalktığının
veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması hâlinde lisans iptal edilir.

g) Bu Kanuna göre yapılan talep ve işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı be-
yanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal edilir.

(2) Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiiller için Kurul, fiilin niteliğine göre ihtar
sürelerini farklı uygulayabilir. Söz konusu para cezalarının uygulanmasını takiben para cezasına
konu fiilin; verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrarlanması hâllerinde para ce-
zaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu cezaların ve-
rildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği
takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmesi
hâlinde artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı, cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki
mali yılına ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunu aşamaz. Cezaların bu düzeye
ulaşması hâlinde Kurul, lisansı iptal edebilir.

(3) Bir dağıtım bölgesinde lisansı kapsamında faaliyet gösteren dağıtım şirketinin, mev-
zuat ihlallerinin dağıtım faaliyetini Kurum tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul
ve esaslara uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksattığının veya
mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde
düşürdüğünün veya mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin veya acze düşmesi ya da acze dü-
şeceğinin Kurul kararıyla belirlenmesi durumunda aşağıdaki yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte
uygulanabilir:

a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmına veya tamamına gö-
revden el çektirilerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılır.

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tarife kapsamında yerine getirilmesi ge-
rekirken getirilmeyen hizmetlerin ve yatırımların mali karşılıkları öncelikle şirketin diğer faa-
liyetlerinden elde ettiği gelirlerden, yetmemesi hâlinde mevcut ortakların temettü gelirlerinden
ve nihayet hisseleri nama yazılı ortakların malvarlıklarından temin edilir.

c) Dağıtım sistemini işletme hakkına sahip tüzel kişinin tespiti için gereken iş ve iş-
lemler 18 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.

ç) İlgili dağıtım sistemini işletme hakkını elde ettiğini tevsik eden ve bu Kanun uyarınca
öngörülen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye yeni lisans verilir.
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d) Kurum tarafından tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için, lisansı
sona erdirilen dağıtım bölgesi için başka bir tüzel kişiye dağıtım lisansı verilene kadar her türlü
önlem alınır.

(4) Bir görevli tedarik şirketinin, mevzuat ihlallerinin düzenlemeye tabi faaliyetlerini
Kurum tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yerine
getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksattığının veya mevzuat ihlallerinin düzenlemeye
tabi faaliyetlerin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün veya
mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin veya acze düşmesi ya da acze düşeceğinin Kurul ka-
rarıyla belirlenmesi durumunda aşağıdaki yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir:

a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmına veya tamamına gö-
revden el çektirilerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılır.

b) Kurum tarafından tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için, lisansı
sona erdirilen görevli tedarik şirketinin yerine, son kaynak tedarikçisi olarak başka bir tüzel
kişinin belirlenmesine kadar, her türlü önlem alınır.

c) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak belirlenen tüzel kişiye yeni tedarik
lisansı verilir.

(5) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin mevzuat ihlallerinin dağıtım faa-
liyetini öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeyecek dü-
zeyde aksattığının, mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin niteliğini ya da kalitesini kabul
edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün, mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin, acze düşmesi
ya da acze düşeceğinin Kurul kararıyla belirlenmesi durumunda lisansı iptal edilir ve dağıtım
faaliyeti ilgili dağıtım şirketince yürütülür.

(6) Kurum dördüncü fıkra kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması hususunda diğer
kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir veya gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerin-
den ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmet satın alabilir. Bu hükümlerin uygulamasına ilişkin
usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(7) Kurulca dağıtım şirketlerinin yönetim kurullarına atanan üyeler aleyhine görevle-
rinin ifası sebebiyle açılan davalar, atamayı yapan ilgili merci olan Kurum aleyhine açılmış
sayılır ve bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar
verilmesi ve kararın kesinleşmesi sebebiyle Kurumun ödeme yapması hâlinde bu meblağ ilgi-
lilerinden, kusurlu olduklarına dair mahkeme kararının kesinleşmesi hâlinde, kusurları oranında
rücu edilir. Dördüncü fıkra kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasında görev alan Kurum per-
soneli 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanuna tabidir.

(8) Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen
tüzel kişi tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarifeler, Tüketicilerin Desteklenmesi, Özelleştirme, Kamulaştırma ve Arz Güvenliği

Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi
MADDE 17 – (1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulan-

ması önerilen tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından, Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslara
göre hazırlanır ve onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bul-
madığı tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi hâlinde resen revize ederek
onaylar. İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan tarifeleri uygulamakla yükümlüdür.
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(2) Lisans sahibinin, her yıl uygulayacağı tarifelerde yapacağı aylık enflasyon değişimi
ve lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamalar Kurul tarafından onaylanır. Onaylanan
tarifeler kapsamında belirlenen fiyat formülleri mevzuatta belirtilen koşullarda tadil edilebilir.

(3) Onaylanan tarifeler içinde, söz konusu tüzel kişinin piyasa faaliyetleri ile doğrudan
ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. İletim ek ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur.

(4) Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel
kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden her-
hangi birisini yapmaması hâlinde, söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de içeren usul ve
esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Tarife onayı gerektiren bir lisansın verilmesi ile birlikte, içinde bulunulan yıla ait
tarife de Kurulca incelenerek onaylanır.

(6) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır:
a) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek olan

bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fi-
yatları, hükümleri ve şartları içerir. Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz;
bağlantı yapan kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlıdır.

b) İletim tarifesi: TEİAŞ tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi; üretilen, ithal veya
ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.
TEİAŞ’ın yapacağı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer alır.

c) Toptan satış tarifesi: Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında, elektrik top-
tan satış fiyatları taraflarca serbestçe belirlenir. Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan
kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi düzenle-
meye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik
enerjisinin toptan satış tarifesi TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi
dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.

ç) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri,
elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri
ve şartları içerir.

d) Perakende satış tarifeleri: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için,
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.
Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifeleri, gö-
revli tedarik şirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Tedarik lisansı
sahibi şirketin lisansında, elektrik enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin
veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin yükümlülükler yer alabilir ve buna dair ayrıntılar
Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenerek lisansa dercedilir.

e) Piyasa işletim tarifesi: EPİAŞ’ın faaliyetlerini sürdürmesi için gereken gelir ihtiya-
cının karşılanabilmesi ve mali sürdürülebilirlik esasına göre hazırlanır.

f) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik ener-
jisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir te-
darikçiden temin etmeyen tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kay-
nak tedarikçisinin makul kâr etmesine imkân verecek düzeyde, yürürlükteki perakende satış
tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmak-
sızın; Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik
enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü kapsa-
mında uygulanması öngörülen tarifeler tedarik lisansı sahiplerince ayrıca teklif edilir.
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(7) Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi
amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin
yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul ve esasları ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir.

(8) Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve ha-
sarların ilgililerinden tazminine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.

(9) İletim veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışma-
ları, altyapı kazı ruhsat harcına tabi değildir. Ruhsat başvuruları dâhil olmak üzere altyapı ça-
lışmalarında teminat sunulması koşulu aranmaz. Altyapı çalışmaları nedeniyle doğacak zemin
tahrip bedellerinin belirlenmesine esas birim fiyatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayım-
lanan birim fiyatları aşamaz. İletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yapılan altyapı kazı
ruhsat başvuruları ilgili kamu tüzel kişilerince ivedilikle sonuçlandırılır.

Özelleştirme
MADDE 18 – (1) Bakanlık; TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iş-

tirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) TEDAŞ’ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme
ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgele-
rinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir
sözleşmesi düzenlenebilir.

(3) EÜAŞ veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlık-
ları özelleştirme programına alınsa bile bunların bağlı oldukları bakanlık veya kurumları ve
hâlihazırda tabi oldukları mevzuat ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum veya
kuruluşlara aidiyeti aynen devam eder. Ancak, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanmalarına
yönelik teknik, mali, idari ve hukuki işlemler, personele ilişkin işlemler ve özelleştirilmelerine
ilişkin iş ve işlemler, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, bu ku-
ruluşların ve bu kapsamda oluşturulabilecek yeni anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı
ve üyelikleri, tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan
ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görül-
meyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme bi-
rimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine
ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunma yetkisi Bakana aittir. Başbakan bu maddeyle ilgili
yetkisini Bakana devredebilir. Atama yetkileri de dâhil olmak üzere Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakanın bu fıkra kapsamına giren işlemlere ilişkin 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan yetkileri sak-
lıdır.

(4) Bu Kanun uyarınca yapılacak özelleştirme, satış ve hisse devriyle ilgili işlemler aşa-
masında, Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu veya garantör olduğu iç ve dış ikraz anlaşmaları
çerçevesinde, ilgili elektrik üretim ve iletim tesislerinin finansmanı amacıyla gerçekleştirilen
yatırımlardan doğan mali yükümlülükler, bu tesisleri devralan ilgili tüzel kişinin yükümlülükleri
arasında yer almak üzere EÜAŞ, TEİAŞ, Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı arasında yapılacak protokol ile tespit edilir.
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Kamulaştırma
MADDE 19 – (1) Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan ön-

lisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için
gerekli  olan  kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri
Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı ka-
rarı verilir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan
önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetle-
rinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. Bu durumda kamulaştırma be-
delleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan
önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.

(2) Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar, üretim
veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların
bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. Kamulaştırma bedeli önlisans veya lisans sahibi
özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenerek tapuda Hazine adına tescil edilen veya niteliği
gereği tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini
ödeyen önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis
edilir ve/veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkının ve/veya kullanma izninin süresi önlisans
veya lisansın geçerlilik süresi ile sınırlıdır.

(3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni dağıtım tesisleriyle ilgili yapılan kamu-
laştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğer giderler tarifeler yoluyla geri ödenir.

(4) Önlisans sahibinin lisans alamaması ya da önlisans veya lisansın sona ermesi ya da
iptali hâlinde, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma
bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki uygulamalar yapılır:

a) Dağıtım lisansının süresinin bitmesi nedeniyle sona ermesi hâlinde tarifeler yoluyla
geri alınmayan kamulaştırma bedelleri kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetine sahip olan kamu
kurum veya kuruluşu tarafından ilgili şirkete iade edilir.

b) Kamulaştırılan taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmek ve/veya kullanma
izni verilmek suretiyle başka bir önlisans sahibinin kullanımına bırakılması durumunda, ka-
mulaştırma bedeli lehine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen önlisans sahibi
tarafından kamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

c) 2942 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmazın sahibi
veya mirasçıları tarafından geri alınması durumunda, taşınmaz sahibi veya mirasçıları tarafın-
dan geri ödenecek bedel, kamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

(5) Kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üre-
tim, iletim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemleri,
bu tüzel kişiler tarafından yapılır ve kamulaştırılan taşınmazlar üretim, iletim veya dağıtım tesis-
lerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu tüzel kişileri adına tescil edilir.

(6) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım böl-
gelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih
itibarıyla kamulaştırma kararları alınmamış veya kamulaştırma kararı alınmakla birlikte ka-
mulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması TEDAŞ tarafından yapılır
ve kamulaştırma bedelleri TEDAŞ tarafından ödenerek tapuda TEDAŞ adına tescil edilir.

(7) Özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen üretim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli
olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazlar, Kurul
tarafından verilecek kamulaştırma kararı uyarınca üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya
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lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığınca, dağıtım faaliyetlerinde bulunan
lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uygulanarak
temin edilir. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği di-
ğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenir. Bu ta-
şınmazların mülkiyeti üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum
veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur.

(8) İrtifak hakkı, kullanma izni ve kiralamaya ilişkin olarak aşağıdaki uygulamalar ya-
pılır:

a) Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans veya önlisans sahibi özel
hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi veya
kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesi
hâlinde, Maliye Bakanlığı ile önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında ön-
lisans veya lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama
sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın ge-
çerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır. İrtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama be-
delini ödeme yükümlülüğü, önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.

b) Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerce yürü-
tülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan, Hazinenin özel mülkiyetindeki
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarla ilgili olarak irtifak hakkı tesisinin
veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi hâlinde, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kamu
tüzel kişileri lehine lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

Arz güvenliği
MADDE 20 – (1) Bakanlık, elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz gü-

venliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumludur. Arz güvenliğine ilişkin görev ve sorum-
luluklar şunlardır:

a) TEİAŞ, iletim kısıtlarını asgari seviyeye indirecek şekilde iletim şebekesinin plan-
lanmasından, tesisinden, işletilmesinden, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesinden ve
üretim kapasite projeksiyonu ile yirmi yıllık Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim
Planının hazırlanmasından sorumludur. TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini
teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere, yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut
üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilir. İhaleler çerçevesinde TEİAŞ
tarafından ödenecek kapasite kiralama bedeli sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle,
enerji bedeli ise kullanım amacına bağlı olarak dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği çerçeve-
sinde piyasa katılımcıları tarafından veya ticari yan hizmetler anlaşmaları kapsamında sistem
işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle karşılanır. TEİAŞ tarafından yan hizmetler anlaşmaları
kapsamında kapasite kiralanması amacıyla yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esaslar Kurum ta-
rafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

b) Görevli tedarik şirketleri, her yıl aralık ayı sonuna kadar gelecek beş yıl için, tahmin
ettikleri elektrik enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi miktarını, bu
miktarın temini için yaptıkları sözleşmeleri ve ilave enerji veya kapasite ihtiyaçlarını Kuruma
bildirmek zorundadır. Söz konusu enerji ve kapasite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim
şirketleri veya tedarik şirketleri ile imzalanacak sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar Kurum ta-
rafından yönetmelikle düzenlenir.
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c) Kurum, lisans verilen üretim tesislerinin gerçekleşmelerinin izlenmesinden, ilgili
mevzuat kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devreye girmesi için gerekli önlemlerin
alınmasından, TEİAŞ tarafından yapılacak arz-talep dengesi çalışmalarında kullanılmak üzere,
beş yıl içerisinde işletmeye girecek ve arz hesabında dikkate alınacak lisanslı yeni üretim kapasite
miktarlarının Bakanlığa düzenli aralıklarla bildirilmesinden sorumludur.

(2) Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli ku-
rulu güç kapasitesinin oluşturulması amacıyla kapasite mekanizmaları oluşturulur. Kapasite
mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Bakanlık
tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

(3) Arz güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen işlemler ya-
pılır:

a) Gelecek yirmi yılı kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu,
her iki yılda bir Kalkınma Bakanlığı ve Kurum görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık tara-
fından hazırlanır ve yayımlanır.

b) TEİAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunun yayımlanmasını
müteakiben, gelecek yirmi yılı kapsayacak şekilde yapılan talep tahminini, mevcut arz potan-
siyelini, potansiyel arz imkânlarını, yakıt kaynaklarını, iletim ve dağıtım sisteminin yapısı ve
gelişme planlarını, ithalat veya ihracat imkânlarını ve kaynak çeşitliliği politikalarını dikkate
alarak enerji politikalarının belirlenmesinde yararlanmak üzere Uzun Dönem Elektrik Enerjisi
Üretim Gelişim Planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. Bu plan onaylanmasını mütea-
kip Bakanlık tarafından yayımlanır.

c) TEİAŞ, üretim kapasite projeksiyonu kapsamında her yıl gelecek beş yılı kapsayacak
şekilde, Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planına göre gerçekleşmeler ile kısa
ve orta dönem arz-talep dengesini belirleyerek Bakanlığa ve Kuruma sunar.

ç) Bakanlık, her yıl 31 aralık tarihine kadar, yukarıda belirtilen çalışmaların ve Kurum
tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Gelişim Raporunun sonuçlarına göre arz-talep denge-
sini, kaynak çeşitliliğini, iletim ve dağıtım sistemi ile üretim tesislerinin durumunu dikkate ala-
rak Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporunu hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. Rapor,
elektrik piyasasının gelişimi ve işlemesi hakkında değerlendirmeleri ve arz güvenliği açısından
tespitleri, sorunları ve çözüm önerilerini kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Tebligat
MADDE 21 – (1) Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, ancak ilanen yapılacak
tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

Hizmet alımı
MADDE 22 – (1) Lisans sahibi tüzel kişiler, lisansları kapsamındaki faaliyetlerle ilgili

olarak hizmet alımı yapabilirler. Ancak, bu durum ilgili lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan
kaynaklanan yükümlülüklerinin devri anlamına gelmez. Hangi faaliyetlerin hizmet alımı yo-
luyla yaptırılabileceği Kurul tarafından belirlenir.

Bağlantı görüşü
MADDE 23 – (1) TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, her yıl, takip eden beş yıl için ve takip

eden on yıl için olmak üzere sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini
yayımlar. Bu şekilde yayımlanan bölgesel kapasiteler dışında üretim tesislerine bağlantı görüşü
verilmez. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık ve piyasada rekabetin geliştirilmesi
amacıyla Kurum tarafından talep edilmesi hâlinde, TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, belirledikleri
kapasiteleri ve bağlantı noktalarının sayısını sistem koşullarını dikkate alarak artırır.
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Rölekasyon
MADDE 24 – (1) Bu Kanun ve 5346 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek hid-

roelektrik santral projeleri ile 4283 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kap-
samında yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi amacıyla yapılacak yatırımlarda, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ancak yapımı henüz tamamlanmamış su kullanım an-
laşmalarının ilişkin olduğu projeler de dâhil olmak üzere, demiryolu ulaşım güzergâhının de-
ğiştirilmesinin zorunlu olduğu hâllerde, rölekasyon işi, su altında kalacak mevcut demiryolunun
kamulaştırma bedeli alınarak demiryolunun bağlı olduğu idare tarafından yapılır.

Vergi ve harçlar
MADDE 25 – (1) DSİ tarafından, 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılan ve ortak tesis

yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin an-
laşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler harçtan
müstesnadır.

EÜAŞ’ın hak ve yükümlülükleri
MADDE 26 – (1) EÜAŞ, DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu Kanun hükümlerine

göre devralır, mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinden devralınan ve özel
hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı
ortaklıkları ile diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde sistemden çı-
karır.

(2) EÜAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk hü-
kümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara ya-
pılacak ilave, ikame ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza eder.

(3) EÜAŞ, mevcut ve devralacağı tesislere ilişkin her türlü iyileştirme, kapasite artışı,
yenileme, ikame ve idame yatırımlarını yapar.

(4) Bakanlığın uygun görüşü ile EÜAŞ, yeni yapılacak üretim tesisleri için özel hukuk
hükümlerine tabi tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabilir.

(5) Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın etkin bir üretim kompozisyonu oluşturmasını sağla-
mak ve üretimden kaynaklanan bir mali yük ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında
faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek
şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak suretiyle her
türlü önlemi almakla yetkili ve yükümlüdür.

(6) EÜAŞ, üretim lisansı kapsamında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen faali-
yetleri yapar.

TETAŞ’ın hak ve yükümlülükleri
MADDE 27 – (1) TETAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış

ve satış anlaşmalarını yürütür. Mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji
alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi
ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalayabilir.

(2) TETAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım
ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında faa-
liyette bulunabilir.

(3) TETAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için
toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar.

(4) TETAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirket-
lerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belir-
lenir.
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(5) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kay-
nak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından
her yıl belirlenecek oranı kadarını, TETAŞ’tan temin etmekle yükümlüdür.

(6) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından do-
layı enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin ederler.

(7) Bakanlık ve Kurum, TETAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi
ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen,
enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz
etkilemeyecek şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak
suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür.

Yatırım bedellerinin güncellenmesi
MADDE 28 – (1) Mevcut sözleşmeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve DSİ katılım

payları  tarife  yoluyla  TETAŞ  tarafından  ödenen  işletmedeki  yap-işlet-devret  modeli hid-
roelektrik santrallerin sözleşmelerinde ABD Doları cinsinden yer alan DSİ enerji katılım pay-
ları, sözleşmede yer aldığı miktarda ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz kuru üzerinden her işletme yılının sonunda DSİ’ye ödenir.

(2) 4628 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller
için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan
enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlı tesis-
lerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi;

a) Enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli,
b) Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk keşif bedeli,
TEFE/ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan bedelin yüzde

otuzundan fazlasını geçemez ve (b) bendi kapsamına giren tesislerde, DSİ tarafından enerji te-
sisine harcanan miktar var ise TEFE/ÜFE ile hesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına
ilave edilir. İlk keşif bedelinin güncellenmesinde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre ihale edilen işlerde keşif yılının ocak ayında yayınlanan TEFE/ÜFE değeri,
imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında bedel belirlenmişse bu bedelin hesabında kulla-
nılan TEFE/ÜFE değeri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen
işlerde teklifin yapıldığı tarihten bir ay önceki TEFE/ÜFE değerleri esas alınır. Proje ile ilgili
kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanım anlaşması
tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.

Hidrolik kaynaklara başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Hidrolik kaynaklar için üretim lisansı almak maksadı ile su kullanım

hakkı anlaşması imzalamak üzere yapılan başvurularda, su kullanım hakkı anlaşması imzala-
nacak tüzel kişiyi belirlemeye DSİ yetkilidir. Aynı kaynak için DSİ’ye birden fazla başvuru
yapılmış olması hâlinde; fizibilitesi kabul edilebilir bulunanlar arasından her yıl için birim me-
gavat başına en yüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeyi teklif eden tüzel kişi,
anlaşma imzalanmak üzere belirlenir ve Kuruma bildirilir.

(2) Hidroelektrik kaynak katkı payı bedeli her yıl ocak ayı sonuna kadar DSİ bütçesine
gelir kaydedilmek üzere ödenir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar DSİ’nin bağlı olduğu bakanlık
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 30 – (1) 4628 sayılı Kanunun başlığı “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.
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(2) 4628 sayılı Kanunun 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Amaç ve tanımlar
MADDE 1- Bu Kanunun amacı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilat, görev,

yetki ve sorumluluğu ile personelinin özlük işlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.”
(3) 4628 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“Başkanlık, kadro, kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük hakları
MADDE 9 – Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkana Kurum başkanlığına ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla iki
başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görev ve talimat-
ların yerine getirilmesinden ve ilgili hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından
sorumludur. Ayrıca Başkan tarafından, ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro sayısını geçmemek
üzere başkan danışmanı atanabilir.

Kurumun hizmet birimleri ile görev ve yetkileri şunlardır:
a) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun ve diğer kanunlarla Kuruma verilen

elektrik piyasası ile ilgili düzenleme, rekabet şartlarını oluşturma, tüketici haklarının korunması
ile tüketici şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarını yapmak, her türlü lisans, sertifika, izin ve
belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen doğal gaz piyasası ile ilgili
düzenleme, rekabet şartlarını oluşturma, tüketici haklarının korunması ile tüketici şikâyetlerinin
incelenmesi çalışmalarını yapmak, her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek.

c) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen petrol piyasası ile ilgili düzenleme, re-
kabet şartlarını oluşturma, tüketici haklarının korunması ile tüketici şikâyetlerinin incelenmesi
çalışmalarını yapmak, her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek, ulusal marker işlemlerini yürütmek.

ç) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun, 2/3/2005 tarihli
ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve diğer kanunlarla Kuruma verilen sıvılaştırılmış
petrol gazları piyasası ile ilgili düzenleme, rekabet şartlarını oluşturma, tüketici haklarının ko-
runması ile tüketici şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarını yapmak, her türlü lisans, sertifika,
izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Tarifeler Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun ve diğer kanunlarla Kuruma verilen tarife
belirleme, elektrik ve doğal gaz tarifelerine esas yatırım planlarının onaylanması, yatırım ta-
vanlarının belirlenmesi ve talep tahminlerinin onaylanması ile ilgili işleri yapmak.

e) Denetim Dairesi Başkanlığı: Kurumun faaliyet gösterdiği piyasalarda ilgili kanunlar
ve ikincil mevzuat uyarınca yapılması gereken inceleme ve denetimleri yapmak veya yaptır-
mak, gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, piya-
salarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.
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f) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı: Kurumun görev alanındaki piyasalarda bu Kanun
ve diğer kanunlarda belirtilen Kurumun kamulaştırmaya ilişkin görevleriyle ilgili işleri yapmak
veya yaptırmak.

g) Hukuk Dairesi Başkanlığı: Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözüm-
lenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurmak, hukuki ko-
nularda Başkana ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Kurumun strateji ve politikalarını belirlemek
ve uygulamaları takip etmek, Kurumun uluslararası ilişkilerini yürütmek, sektörel gelişmeleri
ve yönelimleri izlemek, piyasa verilerini derlemek, piyasa gelişim raporlarını hazırlamak, tü-
ketici haklarına ilişkin işleri yapmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen
görevleri yapmak, bilgi işlem altyapısını sağlamak ve yürütmek.

h) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Yönetimi geliştirme, iş-
gücü planlaması, Kurum personelinin özlük işleri, mali ve sosyal hakları ile idari hizmetlere
yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak.

ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği: Kurumun faaliyet alanı ile ilgili konularda yazılı
ve görsel basını takip ederek gerekli dokümantasyonu sağlamak, Kurumun basın ve yayın ku-
ruluşları ile ilişkilerini planlamak ve kamuoyunda tanıtılmasına ilişkin yayın ve faaliyetleri yü-
rütmek.

i) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü: Kurul ve Kurul üyelerinin sekretarya hizmetlerini yü-
rütmek ve protokol işlerini düzenlemek.

j) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanın sekretarya hizmetlerini yürütmek ve
her türlü protokol işlerini düzenlemek.

Hizmet birimlerinin faaliyet alanı, görev yetki ve sorumlulukları yukarıda belirtilen görev
ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.

Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadro unvan ve sayıları ekli (I) sayılı cet-
velde gösterilmiştir. Toplam kadro sayısını geçmemek üzere 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı
olmak kaydıyla unvan ve derece değişikliği yapma, yeni unvan ekleme ve boş kadroların iptali
Kurul kararı ile yapılır.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak
istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli bu Kanunla düzenlenen hususlar
dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

Kurul üyeleri ve Kurum personelinin ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartları taşımaları zorunludur.

Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği asli görev ve hizmetler enerji uzmanı ve enerji
uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile ekli (I) sayılı cetvelde yer alan diğer kad-
rolarda görev yapan personel eliyle yürütülür. Enerji uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları,
yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavları ile enerji uzmanlığına atanmaları 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile bu Kanuna ekli kadrolarda idari hizmet sözleşme-
siyle istihdam edilen Kurum personeli, sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Kurumda, Kurul Başkanı ve Kurul üyesi ile bu Kanuna
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ekli kadrolarda idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personelin sosyal güvenlik hak ve
yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla anı-
lan kanun hükümlerine göre tespit olunur. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananlardan bu gö-
revleri sona erenler veya bu görevlerinden ayrılma isteğinde bulunanların bu görevlerde geçen
hizmet süreleri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Bun-
lardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin
bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre ola-
rak değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananların,
önceki kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine kıdem tazminatı veya iş sonu
tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı veya iş sonu tazmi-
natı ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul Başkanı ile Kurul üyeliği olarak geçen hizmet
süreleri ile birleştirilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir.

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece önceki gö-
revleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş
şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma iste-
ğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yet-
kili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekle-
şinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurul tarafından ödenmesine
devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yu-
karıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar,
almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde
üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez.

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve
sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler vergi ve diğer her türlü kanuni kesintiler dâhil aynı
usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

(4) 4628 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 19 – Mevcut hizmet birimi başkanları, bu Kanunla oluşturulan ilgili

hizmet  birimi başkanlıklarına; kadro unvanı değişmeyen personel ise ihdas edilen aynı unvanlı
kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış
sayılır.

Kadro ve görev unvanı değişen veya kaldırılan personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya
kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanın-
caya kadar eski unvanlarına ait ödemeleri almaya devam ederler. Yeni bir kadroya atandıktan
sonra ise eski kadrolarına ait almakta oldukları aylık net ücretin, atandıkları yeni kadrolarına
ait net ücretten fazla olması hâlinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece ve yeni
kadrolarının ücreti ile eşitleninceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
her ay tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atandıkları kadro unvanında herhangi bir de-
ğişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

15/1/2012 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan personel hakkında, emeklilik dâhil
anılan tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına
devam olunur.”
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(5) 4628 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, ek 3 üncü,
geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü, geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 7 nci,
geçici 8 inci, geçici 9 uncu, geçici 10 uncu, geçici 11 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici
14 üncü, geçici 15 inci, geçici 16 ncı, geçici 17 nci ve geçici 18 inci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

(6) 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları ile geçici 4 üncü
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar ve yönetmelikler
MADDE 31 – (1) Diğer mevzuatta, 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kal-

dırılan maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
(2) Bu Kanun kapsamında düzenlenmesi gereken ve süre belirtilmeyen yönetmelikler,

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelikler yürür-
lüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik, tebliğ, Kurul kararı gibi bütün genel düzenleyici iş-
lemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Ulusal tarife uygulaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın

alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılık-
larından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları
Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması, 31/12/2015
tarihine kadar uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri fiyat
eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.

(2) 31/12/2015 tarihine kadar ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal
tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife, Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla
yürürlüğe girer.

(3) 31/12/2015 tarihine kadar tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.
(4) Bu madde kapsamındaki sürelerin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yet-

kilidir.
Yap-işlet-devret sözleşmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlık ile yap-işlet-

devret sözleşmesi yapmış olan fakat işletmeye girmeden sözleşmelerini sonlandırmış veya son-
landıracak şirketlerin, bu Kanun kapsamında lisans alarak faaliyetlerini sürdürmelerini teminen,
sözleşme kapsamında yap-işlet-devret tesislerinin kurulması için lehlerine irtifak hakkı tesis
edilmiş olan Hazine taşınmazları, üzerindeki tesislerin değeri dikkate alınmaksızın, rayiç bedeli
üzerinden Maliye Bakanlığınca bu şirketlere doğrudan satılabilir.

Vergi düzenlemeleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya

şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak devir,
birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar, kurumlar
vergisinden müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle zarar oluşması
hâlinde, bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Yapılan bu bölünme işlemleri
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi
olarak kabul edilir.
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(2) Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müs-
tesnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler, vergiye tabi
işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen
katma değer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamına giren işlemlerde, 6102 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri uygulanmaz.

(3) Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu Kanuna isti-
naden belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520
sayılı Kanun kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır.

Arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle

oluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sa-
hibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar
Kurulu yetkilidir.

a) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi
sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.

b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harç-
tan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(2) Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve ta-
sarrufu altında bulunan taşınmazlardan; 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden iş-
letme ruhsatı ve izni kapsamında, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci mad-
desinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesis-
lerinde; tesis, ulaşım yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadar ki enerji nakil hattı için kulla-
nılacak olanlar hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli
karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen amaçlarda kullanılacak olan taşınmazların 25/2/1998 tarihli
ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, yaylak, kışlak ile kamuya ait otlak ve
çayır olması hâlinde, 4342 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bu taşınmazlar, tahsis amacı de-
ğiştirilerek Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafın-
dan bedeli karşılığında kiralama yapılır veya irtifak hakkı tesis edilir.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla işletmede olanlar dâhil 31/12/2020 tarihine ka-
dar işletmeye girecek olan 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretim tesisleri ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine
kadar işletmeye girecek olan Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve izni
kapsamında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin
girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında be-
lirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar
da dâhil enerji nakil hatlarından, ilgili kurum tarafından verilmiş izin tarihinden itibaren yatırım
ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüz-
de seksen beş indirim uygulanır. Bunlardan Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri ile Ağaçlan-
dırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kamu kurum
veya kuruluşları tarafından elektrik üretim tesisi yapılmak amacıyla ihalesi yapılan ya da söz-
leşmeye bağlanan maden sahalarında kurulmuş ve kurulacak tesisler bu fıkrada yer alan indirim
ve istisnalardan faydalanamaz. Bu fıkra kapsamındaki sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Ba-
kanlar Kurulu yetkilidir.
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Elektrik Enerjisi Fonu
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan pro-

jeler kapsamında ilgili şirketlerle mülga Elektrik Enerjisi Fonu arasında imzalanan Fon Anlaş-
maları gereğince, Fon tarafından sağlanan ve sağlanacak olan ve şirketlerin satış tarifelerine
yansıtılmak suretiyle, şirketlere ilave kaynak sağlanarak, Fona geri ödenmesi öngörülen kre-
dilerin geri ödenmesinde faiz uygulanmaz.

Genel aydınlatma
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31/12/2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında

aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten
ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanır. Ba-
kanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi ge-
lirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediye-
lerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu
sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti ya-
pılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar
artırmaya yetkilidir.

(2) Bakanlığın belirleyeceği temsilcinin başkanlığında dağıtım şirketi, ilgili belediye
ve/veya il özel idaresi temsilcilerinden oluşan aydınlatma komisyonunun genel aydınlatma ka-
rarı vereceği bölgelere ilişkin gerekli yatırımlar, dağıtım şirketince yapılır.

(3) Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim ve yatırım giderleri,
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen
ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.

(4) TEDAŞ, belirli dönemler itibarıyla dağıtım şirketleri tarafından gönderilen fatura-
lardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin olarak
dağıtım şirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar. Yapılan denetimler sonucunda dağıtım
şirketine fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, fazla yapılan ödeme tutarının, öde-
menin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi ilgili
dağıtım şirketinden istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması hâlinde söz konusu ödeme
tutarı dağıtım şirketinin cari dönem alacaklarından mahsup edilir. Bu suretle de tahsil edile-
meyen alacaklar Bakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre takip ve tahsil edilir. Fazla ödemeler nedeniyle yapılan tahsilatların yüzde sek-
seni genel bütçeye gelir kaydedilir, geriye kalan yüzde yirmilik kısmı ise ilgili mahalli idarelere
aktarılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde usul ve esas
belirlemeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir.

(5) Bakanlık birinci fıkra kapsamındaki ödemelere ilişkin gerekli düzenlemeleri bu Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapar. Bu süre zarfında, genel aydın-
latma tüketim giderlerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemler, 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla
mülga geçici 17 nci maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığı
tarafından yürütülür. 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga geçici 17 nci maddesi uyarınca
Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılan ödemelere ilişkin denetim, takip ve tahsilat işlemleri
dördüncü fıkra kapsamında yapılır.

(6) Aydınlatmayla ilgili ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına,
uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönet-
melikle düzenlenir.
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Otoprodüktör lisansının üretim lisansına dönüştürülmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisansla-

rındaki hakları korunarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde resen ve li-
sans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra Kuruma otoprodüktör lisansı başvurusunda bulunulamaz; yapılmış başvurular üretim li-
sansı kapsamında değerlendirilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından iş-
letilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen otoprodüktör lisansları
üretim lisansına dönüştürülür ve satış/işletme hakkı devir sözleşmelerinde belirlenen hususlar
üretim lisansına dercedilir. Bu kapsamdaki lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde elektrik ener-
jisi üretim miktarının en fazla yüzde yirmisini piyasada satabilir. Arz güvenliği açısından ihtiyaç
duyulacak hâllere münhasır olmak üzere, Kurul bu oranı artırabilir.

Üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birim-

leri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine,
bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması
amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre tanınır. Bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ
veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun
kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde, bunların özelleştirilmeleri hâlinde de ge-
çerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz, idari para cezası uygulanmaz.

İşletmeye geçmemiş ya da geçememiş lisanslara yönelik işlemler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Üretim lisansına dercedilen inşaat öncesi süre içerisinde,

üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal
edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak; yoksa sadece altı ay
süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde de yükümlülüklerini ikmal edemeyen
tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.

(2) Kamu kuruluşlarından elektrik üretim tesisi kurmak üzere redevans usulüyle alınmış
kömür sahası için verilmiş lisanslar ile lisansa dercedilmiş inşaat öncesi süre içerisinde yapıl-
ması gereken kamulaştırma ve demiryolu rölekasyon işlemleri bu süre içerisinde tamamlana-
mayacağı Kuruma gerekçeleriyle belgelendirilen ve bu gerekçeleri Kurul tarafından kabul edi-
len lisanslar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandır-
mak isteyen tüzel kişilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içerisinde Ku-
ruma başvurmaları hâlinde lisansları veya başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir.

Mevcut lisans başvurularının önlisansa dönüştürülmesi
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumca he-

nüz sonuçlandırılmamış üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarak değerlendirilir
ve sonuçlandırılır.

Tedarik lisansı verilmesi
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Toptan satış ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere,

mevcut lisanslarındaki hakları korunarak resen ve bedel alınmaksızın tedarik lisansı verilir.
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Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri ile projelere lisans verilmesi
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri ile pro-

jelere, mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili mevzuat kapsamında
resen lisans verilir.

Hazine yatırım garantisi
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 3096 sayılı Kanun, 3996 sayılı Kanun ve 4283 sayılı Kanun

hükümleri çerçevesinde elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti amacıyla gerçekleştirilen
yatırımlara Hazine yatırım garantisi verilmez.

İnşaatına başlanmış olan tesislere yeni lisans verilmesi
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir

üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal
edilmiş veya durdurulmuş olan lisans sahiplerine; Bakanlıkça üretim tesisi yatırımının geri dö-
nülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi ve kamu yararı görülmesi şartıyla, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kuruma başvurulması hâlinde Kurum tara-
fından lisans verilir. Bu fıkra hidroelektrik üretim tesislerini kapsamaz.

(2) Başvuru sahipleri, birinci fıkra kapsamında üretim faaliyeti için alınması gerekli
ruhsat ve izin gibi diğer işlemler, lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tamamlanın-
caya kadar, faaliyetlerine devam ederler. Bu süre içerisinde gerekli izinleri alamayanların faa-
liyetleri, bu izinler tamamlanıncaya kadar durdurulur.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce birinci fıkra kapsamındaki üretim tesislerinin
kullanımı amacıyla tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin tarımsal bütünlüğü
bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımını teminen bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulması, hazırlanacak toprak ko-
ruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için yedi
Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir. Tarım arazisi vasfından çıkarılan arazilerin, ilgili ku-
ruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfı değiştirilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.

Atıl hidroelektrik santralleri
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elek-

trik üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli se-
beplerle üretim faaliyetinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış hidroelektrik
santrallerinin hak sahipleriyle, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden altı ay içerisinde baş-
vurmaları ve mevcut projelerle çakışmaması hâlinde, DSİ tarafından ilana çıkılmaksızın 1 ku-
ruş/kilovatsaat bedelle ilgili yönetmelik çerçevesinde su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafın-

dan kamulaştırma kararı veya 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre devir kararı alınmış
olan elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması ve
devir işlemleri Kurum tarafından sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6448 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) 22 Ekim 2009 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği

Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6449 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ekim 2010 tarihinde Vaşington’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İş-

birliği Anlaşması” ile Anlaşma’ya ilişkin Mektupların ve Anlaşma’da değişiklik yapılmasına

dair Notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013

—— • ——
STRATEJİK DENİZ TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTLERİNE İLİŞKİN ÇOK

ULUSLU UYGULAMA DÜZENLEMESİNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6450 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) Kanada, Danimarka, Almanya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya,

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında “Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin

Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013
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FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ FEDERAL SAVUNMA BAKANLIĞI,
FRANSA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN COBRA TOPÇU
TESPİT RADARI 2013-2015 ARASI HİZMET DESTEĞİ İLE İLGİLİ

MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6451 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) Hükümetimiz adına 10 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan
“Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Ba-
kanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit
Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6452 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) 17 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylan-
ması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA

İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6453 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) 14 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanla-
rında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MORİTANYA İSLAM
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6454 Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) 15 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM
MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetme-
liğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için yapılacak sınavın son başvuru
tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak;
idare memurluğu öğrenci adaylığı için ise yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18
yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,”

“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan
mezun olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda en az 70 puan
alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenecek kadro sayısının 5 katı idare memurluğu ve
infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağırılır. Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz
ve koruma memurluğu öğrenci adayları, her bir eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca, eğitim merkezinin yetki alanına giren
yerlerin toplam kadro sayısı esas alınarak belirlenir.

İdare memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatı sınav kurulu tarafından,
infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31/C – İdare memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı

listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortala-
masına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenir.

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi
belirlenirken; birinci fıkradaki usule göre yapılacak sıralamada hukuk fakültesi ve adalet meslek
yüksekokulundan mezun olan adaylara öncelik verilir. Diğer okullardan mezun olan adaylar
ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması ha-
linde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek
olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31/D maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Sınav sonuç listesi, idare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlıkça, infaz ve koruma
memurluğu öğrenci adaylığı için ise sözlü sınav ve mülâkatı yapan adlî yargı ilk derece mah-
kemesi adalet komisyonlarınca sınavın bitimini takip eden on gün içinde ilân edilir.”
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“İdare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlık, infaz ve koruma memurluğu öğrenci

adaylığı için eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet ko-

misyonu başkanlığı, sınavı kazananlardan, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte,

tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvurmaları gerektiğini bildirir.”

“Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenci-

liğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki

sıralamaya göre uyum eğitiminin bitiş tarihine kadar öğrenci adayı alınır. Eğitimin başladığı

tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31/F – Kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesi idare memurluğu öğ-

renci adaylığı için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise eğitim

merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca

yapılır.

Öğrenciliğe kabul teklif kararı, şartları taşıyan idare memurluğu öğrenci adayları için

sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları için ise adlî yargı ilk derece

mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca alınır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve

sağlık raporu eksik olan öğrenci adayları hakkında geçici öğrenciliğe kabul teklif kararı alınır

ve bu kararlar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı eğitim merkezlerine; ayrıca, infaz ve

koruma memurluğu öğrenci adaylarının eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk de-

rece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İnfaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin evrakı ise eğitim merkezlerinin bulunduğu

yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilir. İnfaz ve ko-

ruma memuru öğrencileri, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca

alınacak açıktan atama kararına istinaden Bakanlık onayı ile atanırlar.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.



Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü

ve tutukluların ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu ödüllerden yararlanmanın kap-

sam ve şartlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tu-

tukluları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-

kında Kanunu,

ç) Kurul: İdare ve Gözlem Kurulunu,

d) Kurum: Kapalı ve açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirmeye İlişkin Temel İlkeler ve Denetim

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi ile ulaşılmak istenen temel amaç; bu kişi-

lerin yeniden sosyalleşmesini sağlamak suretiyle insan haklarına saygılı, hukukî ve toplumsal

kurallara bağlı bireyler olmalarını teşvik etmektir.

b) Hükümlü ve tutuklulara; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, felsefî inanç,

millî veya sosyal köken ve siyasî görüşleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları

yönünden ayrım yapılamaz ve sırf bu nedenlerle ayrıcalık tanınamaz.

c) Hükümlü ve tutuklulara ödül verilirken bunların bir hak değil, teşvik esaslı ayrıcalık

olarak verilebileceği göz ardı edilemez.
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ç) Hükümlü ve tutuklulara; işledikleri suçun türü, koşullu salıverilme tarihi, kişisel

özellikleri ve ihtiyaçları, bedensel ve psikolojik yapısı, eğitim durumu ve mesleği göz önünde

bulundurularak en uygun ödül verilir ve bu karar ilgiliye bildirilir.

d) Ödüllendirmede; kurumun fizikî yapısı, personel sayısı, malî ve sosyal imkânları ile

mevcut doluluk durumu dikkate alınır.

e) Hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşımaları hâlinde aynı anda birden fazla

ödül verilebilir.

f) Aynı odada kalan veya ortak etkinliklere katılan hükümlü ve tutuklulara, gerekli şart-

ları taşımaları hâlinde birlikte yararlanabilecekleri bir ödül verilebilir.

g) Hükümlü ve tutuklular hakkında disiplin soruşturmasına başlanılması veya ödüllen-

dirilen tutum ve davranışlarının ortadan kalkması hâlinde ödüllendirme kararı Kurul tarafından

derhâl geri alınır ve bu karar ilgiliye tebliğ edilir.

ğ) Hükümlü ve tutuklular, kuruma kabul işlemleri sırasında bu Yönetmelikte yer alan

düzenlemeler hakkında bilgilendirilir.

Ödül uygulamalarının denetimi

MADDE 6 – (1) Kurul tarafından verilen ödüllerin türleri ve kimlere verildiği ile ödül-

lendirme gerekçelerini içeren aylık listeler yapılacak denetimlere imkân verecek şekilde özel

bir klasörde saklanır.

(2) Kurul kararlarına karşı infaz hâkimliğine şikâyet ve infaz hâkimliği kararlarına karşı

ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açıktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Türleri ve Uygulanma Esasları

Ödül türleri

MADDE 7 – (1) Hükümlü ve tutuklulara;

a) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki evli hükümlü ve tutuklulara, kurum personelinin

yakın nezareti olmaksızın eşleri ile mahrem görüşme,

b) Haftalık açık veya kapalı ziyaret süresini uzatma,

c) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yapma,

ç) Üst üste kullanılmayan ziyaret sürelerini toplu olarak kullanma,

d) Haftalık telefonla görüşme sayı veya süresini artırma,

e) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli ve daha uzun süreli yararlanma,

f) Haftalık harcama miktarını yarı oranında artırma,

g) Tek kişilik odada televizyon bulundurma,

ğ) Hediye,

h) Takdir belgesi,

ı) Tavsiye mektubu,

ödülü verilebilir.

(2) Çocuk hükümlü ve tutuklulara, yukarıda sayılanlar yanında anne ve babasıyla veya

vasisi ile kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yapma ödülü verilebilir.
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Ödüllendirilebilecek tutum ve davranışlar

MADDE 8 – (1) Disiplin cezası almamış veya kaldırılmış hükümlü ve tutuklulardan

aşağıda sayılan tutum ve davranışların bir veya birkaçını sergileyenler, diğer davranış türlerine

de açıkça aykırı davranmamaları hâlinde ödüllendirilebilir:

a) Tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olmak,

b) İyileştirme faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli ve etkin bir şekilde katılarak

kişisel gelişim göstermek,

c) İş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli katılarak üstün

başarı göstermek,

ç) Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanları ile bu yerlerde bulunan eşyaların te-

mizlik, düzen ve korunmasına azami özen göstermek,

d) Kurum içi ya da dışındaki sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere sürekli ve etkin

bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek,

e) Kurum işleyişini sürdürmek için gerekli olan kurum iç hizmetlerinin yerine getiril-

mesinde istekli olmak ve üstün gayret göstermek,

f) Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olup da bu bağımlılıktan kurtulmak için ku-

rumca yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda gelişim göstermek,

g) Kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya

çıkarılmasını sağlamak.

Ödüllendirmede yetkili merci

MADDE 9 – (1) Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi ile verilecek ödülün türüne,

sayısına, süresine veya geri alınmasına Kurul tarafından Ek-1’de yer alan form doldurulmak

suretiyle karar verilir.

Ödüllendirme usulü

MADDE 10 – (1) Kurul, resen veya kurumda görev yapan servislerin teklifi üzerine

ilgililerin ödüllendirilmesine karar verebilir.

(2) Kurul, ödül verilecek hükümlü ve tutukluları ayda en az bir kez yapacağı toplantıda

oy çokluğuyla kararlaştırır ve ödülün niteliğine göre uygun şekilde ilgililere bildirir.

(3) Ödülün geri alınmasını gerektiren şartların ortaya çıkması hâlinde Kurul, henüz uy-

gulanmamış veya hâlen uygulanmakta olan ödülün derhâl geri alınmasına karar vererek ilgiliye

bildirir.

(4) Hükümlü ve tutuklulara verilen ve geri alınan ödüller kayıt altına alınarak bir sureti

ilgililerin şahsî dosyalarında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eş ve Aile Görüşmesi Ödülü

Eş görüşmesi ödülü

MADDE 11 – (1) Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklulara, en geç üç

ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört saate kadar eşleriyle kurumun bu tür ziyaretler

için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde eş görüşmesi

ödülü verilebilir.
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Eş görüşmesi ödülü ile ilgili genel hükümler

MADDE 12 – (1) Eş görüşmesi için kuruma gelen ziyaretçilerden; Türk vatandaşı olan-
ların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren resimli bir kimlik belgesini, yabancı uy-
ruklu olanların ise pasaport veya yerine geçebilecek bir kimlik belgesi ile birlikte hükümlü
veya tutuklu ile evli olduğunu ispatlayan Türkçe tercüme edilmiş resmî onaylı belgeyi göster-
mesi zorunludur.

(2) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile bir kez eş görüşmesi ödülü verebilir.
(3) Cinsel saldırı, cinsel istismar veya aile içi şiddet suçu işlemiş hükümlü ve tutuklular

ile eş görüşmesi ödülü verilmesinin hükümlü, tutuklu veya eşi açısından riskli görüldüğü diğer
durumlarda kurumda bulunan veya başka kurumlardan temin edilen psiko-sosyal yardım servisi
personeli eşlerle öncelikle ayrı ayrı görüşür. Gerekli hâllerde eşlerle birlikte de görüşme yapı-
labilir. Görüşme sonucunda hazırlanacak değerlendirme raporunun Kurul tarafından dikkate
alınması zorunludur.

(4) Aynı kampüs veya kurumda barındırılan hükümlü veya tutuklu eşlerin bu ödülden
yararlanmaları için her ikisi hakkında da ayrı ayrı ödüllendirme kararı verilmesi gerekir.

Eş görüşmesi ödülünün süresi

MADDE 13 – (1) Hükümlü ve tutuklulara, en erken ayda bir en geç üç ayda bir, üç sa-
atten yirmi dört saate kadar eş görüşmesi ödülü verilebilir.

(2) İlk görüşmenin süresi üç saat olarak belirlenir. Bu süre; hükümlü veya tutuklunun
tutum ve davranışları, kurumun fizikî yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumu dikkate
alınarak kademeli şekilde yirmi dört saate kadar artırılabilir.

(3) Eş görüşmesi, dini ve milli bayramlar ile Bakanlık tarafından açık görüşme izni ve-
rilen özel günlerde yapılamaz.

(4) Eş görüşmesinin gün ve saati, kurumun fizikî yapısı, personel sayısı ve mevcut do-
luluk durumu ile hükümlü ve tutukluların talepleri dikkate alınarak 09:00 ilâ 17:00 saatleri ara-
sında başlayacak şekilde belirlenir.

(5) Görüşme tarihi ve saati, başkalarının haberdar olamayacağı uygun vasıtalarla, hü-
kümlü veya tutuklunun eşine haber verebileceği makul bir süre önce kendisine bildirilir.

(6) Kurumdan kaynaklanan bir sebeple veya hükümlü, tutuklu ya da eşinin kabul edi-
lebilir bir mazereti nedeniyle görüşmenin planlanan gün ve saatte gerçekleşmemesi hâlinde
kurum idaresi tarafından başka bir tarih belirlenir.

Eş görüşmesinde alınacak güvenlik tedbirleri

MADDE 14 – (1) Eş görüşmesinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için görüşmenin
mahremiyetini ihlâl etmeyecek tüm tedbirler alınır. Görüşme odası giriş kapısının dış kısmını
gösterecek şekilde kamera koyularak görüntüler kayıt altına alınabilir.

(2) Görüşme odası ve eklentileri her görüşme öncesi ve sonrasında görevli personel ta-
rafından aranır.

(3) Görüşme süresinin sona ermesi, çağrı butonuna basılması veya acil müdahale ge-
reken hâller dışında görüşme odasına girilemez.

(4) Görüşme odası ve eklentilerinde, 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yö-
netmelik ile bu Yönetmelikte belirtilenler dışında başka eşya bulundurulamaz.
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Eş görüşmesinde alınacak sağlık tedbirleri

MADDE 15 – (1) Kurum, hükümlü ve tutuklular ile eşlerini, koruyucu sağlık tedbirleri

ve kurumsal temizlik koşulları konusunda yazılı olarak bilgilendirir. Bu konuda hazırlanmış

olan afiş ve broşür benzeri bilgilendirici materyaller hükümlü ve tutukluların kolayca erişebi-

leceği yerlerde bulundurulur.

(2) Hepatit veya HIV gibi kan ya da cinsel yolla bulaşabilecek bir hastalığı olduğu ku-

rumca bilinen hükümlü veya tutuklunun eşi, sağlık personeli tarafından yazılı olarak bilgilen-

dirilir.

(3) Eş görüşmesi kapsamında kuruma gelen ziyaretçiden ikinci fıkrada yazılı türden

bir hastalık taşıyıp taşımadığı konusunda hükümlü veya tutukluyu bilgilendireceği yönünde

yazılı beyanı alınır.

(4) Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönet-

melikte geçen sağlık, temizlik ve kişisel kullanıma ilişkin malzemeler ile gerektiğinde bunların

tek kullanımlık olanları, ayrıca ilaç niteliği taşımayan doğum kontrol ürünleri kurum kantinin-

den satın alınabilir veya kurum idaresi tarafından imkânlar dâhilinde ilgili kurum ve kuruluş-

lardan temin edilebilir.

(5) Görüşme odası ve eklentilerinin düzen ve temizliğinden görüşmeden yararlanan hü-

kümlü veya tutuklu sorumludur.

Eş görüşmesi sırasında iaşe

MADDE 16 – (1) Hükümlü ve tutuklulara, görüşme saatlerine rastlayan öğünlere ilişkin

iaşeler eş görüşmesi öncesinde kumanya olarak verilir.

(2) Hükümlü ve tutuklular, eş görüşmesi öncesinde kurum kantininden satın aldığı gıda

maddelerini görüşme odasında bulundurabilir.

Aile görüşmesi ödülü

MADDE 17 – (1) Çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç iki ayda bir kez olmak üzere,

üç saatten yirmi dört saate kadar ana ve babası veya vasisi ile kurumun bu tür ziyaretler için

ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilir.

(2) Aile görüşmesinin süresi, çocuk hükümlü ve tutuklunun işlediği suçun türü, koşullu

salıverilme tarihi, kişisel özellikleri ve ihtiyaçları, bedensel ve psikolojik yapısı ile eğitim du-

rumu dikkate alınarak belirlenir.

(3) Aile görüşmesi, dini ve milli bayramlar ile Bakanlık tarafından açık görüşme izni

verilen özel günlerde de yaptırılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 12 ilâ 16 ncı maddelerinde düzenlenen ve aile görüşmesi ile uzlaşır

nitelikte olan hükümleri, çocuk hükümlü ve tutuklular bakımından da uygulanır.

Eş ve aile görüşmesi sırasında kurallara uyulmaması

MADDE 18 – (1) Hükümlü ve tutuklu veya ziyaretçi tarafından bu Yönetmelik ve diğer

ilgili mevzuatta düzenlenen kurallara uyulmaması hâlinde görüşmeye derhâl son verilebileceği

gibi bu husus sonraki ödül değerlendirmelerinde de dikkate alınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Ödüller

Haftalık ziyaret süresinin uzatılması ödülü

MADDE 19 – (1) Haftalık ziyaret süresinin uzatılması ödülü verilen hükümlü ve tu-

tukluların açık veya kapalı ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar da Kanunun 25 inci mad-

desine uygun olacak şekilde bu ödülden yararlanabilir.

(3) Kurul, açık veya kapalı ziyaretten hangisinin ne kadar süreyle uzatılacağını ödül-

lendirme kararında açıkça belirtir.

(4) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile en fazla üç kez ziyaret süresini uzatabilir.

Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılması ödülü

MADDE 20 – (1) Hükümlü ve tutuklulara kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılması

ödülü verilebilir.

(2) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile en fazla üç kapalı ziyaretin uygun zamanlarda

açık olarak yapılmasına karar verebilir.

Kullanılmayan ziyaret sürelerinin birleştirilmesi ödülü

MADDE 21 – (1) Hükümlü ve tutukluların üst üste kullanmadıkları en fazla üç haftalık

ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilir.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar da Kanunun 25 inci mad-

desine uygun olacak şekilde bu ödülden yararlanabilir.

(3) Kurul, birleştirilen ziyaret izni ödülünün süresi ile açık veya kapalı şekilde yapıla-

cağı hususlarını ödüllendirme kararında açıkça belirtir.

Telefonla görüşme süresi veya sayısının artırılması ödülü

MADDE 22 – (1) Hükümlü ve tutukluların haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı

iki katına kadar artırılabilir.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar da Kanunun 25 inci mad-

desine uygun olacak şekilde bu ödülden yararlanabilir.

(3) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile en fazla üç kez telefonla görüşme süresini iki

katına kadar artırabilir veya görüşme sayısını ikiye çıkarabilir.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden yararlanma ödülü

MADDE 23 – (1) Hükümlü ve tutuklulara; sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden

öncelikli olarak veya bir hafta için programlanmış sürenin en fazla iki katına kadar yararlan-

dırılması ödülü verilebilir.

(2) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile en fazla üç kez bu ödülün uygulanmasına

karar verebilir.

Haftalık harcama miktarının artırılması ödülü

MADDE 24 – (1) Hükümlü ve tutuklulara, haftalık harcama miktarının yarı oranında

artırılması ödülü verilebilir.

(2) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile en fazla üç kez haftalık harcama miktarının

yarı oranında artırılmasına karar verebilir.
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Tek kişilik odada televizyon bulundurma ödülü

MADDE 25 – (1) Ortak yaşam alanlarında bulunan televizyon dışında hükümlü ve tu-
tuklulara, kaldığı tek kişilik odada televizyon bulundurma ödülü verilebilir.

(2) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile en fazla altı aya kadar bu ödülün uygulanma-
sına karar verebilir.

(3) Tek kişilik odalarda ödül olarak bulundurulabilecek televizyon, hükümlü veya tu-
tuklu tarafından kurum kantininden satın alınabilir.

Hediye verilmesi

MADDE 26 – (1) Hükümlü ve tutuklulara, kişisel özellikleri ile özel ilgi ve becerileri
dikkate alınmak suretiyle ödül olarak bir hediye verilebilir.

(2) Hediye, para veya ekonomik değer taşıyan bir eşya olabileceği gibi manevi değeri
olan bir eşya da olabilir.

(3) Hediyenin maddî değeri, hükümlü ve tutukluların kurumdaki haftalık harcama mik-
tarının yarısını geçemez.

(4) Hediye olarak verilen para veya eşyanın bedeli; Bakanlık bütçesi dışındaki resmî
veya özel kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlardan karşılanabileceği gibi 13/7/2005 tarihli
ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında Eğitim Kurulunun ka-
rarı ile emanet para faizinden de karşılanabilir.

(5) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile sadece bir hediye verebilir.
Takdir belgesi verilmesi

MADDE 27 – (1) Hükümlü ve tutuklulara ödül olarak takdir belgesi verilebilir.
(2) Takdir belgesi, hükümlü veya tutuklunun rızası alınmak kaydıyla, kurum personeli

ile hükümlü ve tutukluların huzurunda törenle verilebilir ve söz konusu belge ailesine veya is-
tediği başka bir kişiye gönderilebilir.

(3) Takdir belgesinin verilmesi için tören düzenlenmesi hâlinde hükümlü veya tutuklu-
nun talebi ve kurum müdürünün onayıyla ilgilinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocukları tö-
rene katılabilir.

Tavsiye mektubu verilmesi

MADDE 28 – (1) Hükümlü ve tutuklulara, salıverilme sonrasında kamu veya özel sek-
tör nezdinde yapacağı iş başvurularında kullanmak üzere ödül olarak tavsiye mektubu verile-
bilir.

(2) Tavsiye mektubu, hükümlü ve tutukluların salıverilmesi sırasında verilebileceği gibi
iş arama izni sırasında kullanılmak üzere de verilebilir.

(3) Tavsiye mektubunda Cumhuriyet başsavcısı ve kurum müdürünün imzası bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK

SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği,
değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti
ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve
tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sı-
nıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmet-
lerden yararlanmak üzere istenilen özürlü sağlık kurulu raporları ile özürlü sağlık kurulu raporu
verebilecek yetkili sağlık kurumlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.

(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük
aylığı bağlanacaklara verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca
primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu
raporları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan-
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilen-

lerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine
özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri,

b) Balthazard formülü: Kişinin özür oranı belirlenirken birden fazla özrü olanlar için
kullanılan hesaplama şeklini,

c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yete-
neklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danış-
manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ç) Özürlü sağlık kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili
olan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen organları,
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d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve
sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belgeyi,

e) Özürlülük sınıflandırması: Önemli bir sağlık öğesi olarak özürlülüğün tanımı konu-
sunda ortak ve standart bir dil ve çerçeveyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özürlülük Sınıflandırması

Özürlülük sınıflandırması
MADDE 5 – (1) Özürlülere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma sistemi

olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için
ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kı-
sıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflan-
dırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınır.

(2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının tanımlanmasında ve her türlü bilginin kod-
lanmasında, çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde
ve karşılaştırılmasında, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi ve istihdamı ile ilgili hiz-
metlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası
Sınıflandırması sisteminin kullanılması amacıyla eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma
hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile
yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları

Özürlü sağlık kurulunun teşkili
MADDE 6 – (1) Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-

boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından olu-
şur.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumunda, fizik tedavi ve re-
habilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulunda yer al-
ması zorunludur.

(3) Değerlendirilecek özür, birinci fıkrada sayılan uzmanlık dallarının dışında ise ilgili
dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar
veremezler.

(4) Eğitim ve araştırma hastanelerinde özürlü sağlık kuruluna şefler, bulunmadıkları
zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler. Kurulun
başkanı, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibi veya baştabibin
görevlendireceği şef veya ana bilim dalı başkanıdır.

(5) Asker hastanelerinde, baştabip yardımcısı veya baştabibten sonraki en kıdemli uz-
man hekim; asker eğitim hastanelerinde ise baştabip tarafından görevlendirilecek diğer üye-
lerden kıdemli bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder.

(6) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren özürü bulunanlar için özürlü sağlık ku-
rulu, o özürü ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabilir. Bu kurulun başkanlığını ilgili
şef ya da anabilim dalı başkanı yürütür.
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Yetkili sağlık kurumları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenle-
meye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet si-
tesinde yayımlar.

(2) Yetkili olmayan sağlık kurumları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık
kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurumlarının verdiği sağlık kurulu raporları değerlendirilmeye
alınmaz.

Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenir.

(2) Kişinin özür oranı, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2
Özür Oranları Cetvelinde bulunan özür oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü
sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. Bu cetvelde adı geçmeyen
hastalık ve özürler ile bunlara ait özür oranları, fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kuru-
lunca değerlendirilerek belirlenir.

Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması

MADDE 9 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü
sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
Formunda gösterilen rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası
yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tet-
kik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü
sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve kişinin özür oranını bu Yönetmeliğin
8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre belirler.

(2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, bu Yönet-
meliğin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Formunda gösterilen raporun ön
yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır.

(3) Özürlü sağlık kurulu raporları kurul üyelerince mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şe-
kilde kaşelenir ve mühürlenir. 15 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık
kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur.

(4) Kişinin ya da kişiyi sevk eden kurumun talebi halinde, kişinin sağlığına etkisi dik-
kate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği ile raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin
yararlanmak istediği hak ve hizmetlere ilişkin talepleri belirtilir.

(5) Özürlü sağlık kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan “Ağır Özürlü” kısmında
evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bıra-
kılmaz.

(6) Özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili kısmına kişinin özür grubu belirtilir. Gerekti-
ğinde birden fazla özür grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz.

(7) Kişinin özür durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgu-
larının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak süreli rapor
düzenlenir.

(8) Özürlü sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi
iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır.
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Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz

MADDE 10 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut ra-
poru isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu
raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık
müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu
raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz
üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu
raporu kesinleşir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca be-
lirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye,
kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine
il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen
kararı kesindir.

(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri per-
soneline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü
sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce
kesin olarak karara bağlanır.

Birden fazla özür durumunun bulunması

MADDE 11 – (1) Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür oranları bu Yö-
netmeliğin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranları Cetvelinde aksi belirtilmedikçe balthazard for-
mülü ile toplanarak kişinin özür oranı hesaplanır.

(2) Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Özür oranları ayrı ayrı tespit edilir.
b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
c) En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100'den

çıkarılır.
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e

bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahat-
sızlıkların özür oranı bulunmuş olur.

d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı birinci sıraya ve
üçüncü sıradaki özür oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.

e) 60 yaşın üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranına balthazard formülü ile % 10
eklenerek kişinin özür oranı bulunur.

(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan EK-3 Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.

Kurul kararlarının kaydı

MADDE 12 – (1) Kurul kararlarının kaydı için özürlü sağlık kurulu raporu vermeye
yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık kurulu kaydı tutulur. Kurul üyeleri, kaydedilen
özürlü sağlık kurulu raporlarının suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler, ra-
porun kurumda kalan nüshasına ve bu kayıt ortamına gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak
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imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bü-
tün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya oy
çokluğu ile verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır.

(2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde,
kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi
MADDE 13 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli ra-

porlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi

durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür
durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı ye-
niden belirlenir.

(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar ve-
rilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik
süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki
özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre
içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların
geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini
önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin
beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu ra-
poru verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak
düzenlenmiş ve bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden
kurumlarca yeniden rapor istenilmez.

Özürlü sağlık kurulu raporunun onaylanması ve verilişi
MADDE 14 – (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, form-

daki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve
yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda
ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine
hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün yararlanabileceği hakları sayı-
sınca veya talep ettiği sayıda çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir.
Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.

(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık
kurumunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kurumlarının bağlı bulunduğu
kurumların ilgili mevzuatına tabidir.

(4) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumları, özürlü sağlık kurulu
raporlarına ait bilgileri Sağlık Bakanlığı veri tabanına aktarır. Sağlık Bakanlığı, veri tabanındaki
bu bilgileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği veri yapısında Ulusal Özürlüler
Veri tabanına aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına elektronik
ortamda gönderir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı bu bilgilerin Ulusal Özürlüler Veri tabanına akta-
rılması amacıyla uygun servisler hazırlar. Özürlülük bilgilerinin Ulusal Özürlüler Veri tabanına
aktarılmasına yönelik teknik yöntem ile özürlülük bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına
ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir.
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Vergi indirimine esas raporlar

MADDE 15 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indiri-

mine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından

işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen özürlü sağlık kurulu raporu esas alınır.

5233 sayılı Kanun kapsamında verilecek raporlar

MADDE 16 – (1) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan

Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu raporlarında bu

Yönetmeliğin özür oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 17 – (1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özür-

lülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yö-

netmelik, 16/12/2010 tarihli ve 27787 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük

Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik,

16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandır-

ması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli

ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümle-

rine yapılmış sayılır.

Kazanılmış haklar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için dü-

zenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları,

vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara

dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden

özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca

veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik

hükümlerine göre yeniden belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özür-

lülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yö-

netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile

Sağlık Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yön-

tem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus

tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli

kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerle-

rinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da ta-

mamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma

kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

(2) Askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde işin

durdurulmasına dair iş ve işlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesinin

üçüncü fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre yerine getirilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci ve 30 uncu

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyeri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına

giren işyerlerini,

c) Heyet: Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten olu-

şan heyeti,

ç) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünü,

d) Kurul: Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Maden işleri: 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkol-

ları Yönetmeliğine göre madencilik ve taş ocakları işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-

nununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

yapılan işleri,

f) Metal işleri: İşkolları Yönetmeliğine göre metal işkolunda olup, İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan

işyerlerinde yapılan işleri,
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g) Müfettiş: İşyerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini,

ğ) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamı,

h) Rapor: Müfettiş tarafından 7 nci veya 11 inci maddeler gereği işyerinde işin durdu-

rulmasına sebep olan hususların tespit edilmesi halinde veya 10 uncu madde gereği yapılan

inceleme sonucu düzenlenen idari tedbir raporunu,

ı) Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler: İşkolları Yönetmeliğine göre petrol, kimya,

lastik, plastik ve ilaç işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uya-

rınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan işleri,

i) Yapı işleri: İşkolları Yönetmeliğine göre inşaat işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

yapılan işleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Heyetin Oluşturulması, Görevleri ve Kararlar

Heyetin oluşturulması

MADDE 5 – (1) İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye

yetkili heyet, üç müfettişten oluşur. Kurul Başkanlığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirler.

(2) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.

Heyetin görevleri ve kararlar

MADDE 6 – (1) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi ya-

par ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çoklu-

ğuyla alınır ve heyetçe imzalanır.

(2) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile

birlikte yazar.

(3) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir.

(4) İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mü-

hürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması

İşin durdurulması

MADDE 7 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya

iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike

giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebile-

ceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

(2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla ça-

lışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değer-

lendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

30 Mart 2013 – Sayı : 28603                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 196



(3) Müfettişçe, işyerinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlardan biriyle kar-
şılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi
günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı gerek-
tiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlem-
lere ayrıntılı olarak yer verilir.

(4) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi
halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gön-
derilir.

(5) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz
ve Kurul Başkanlığına iletilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanıl-
masını gerektiren durumların varlığı halinde, genel güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare
amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir.

Durdurma kararının uygulanması

MADDE 8 – (1) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde
yerine getirtilir.

(2) İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya tamamın-
da iş durdurulur. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle
gerçekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası
işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili belgeler
il müdürlüğünde saklanır.

Mühürlerin geçici olarak sökülmesi

MADDE 9 – (1) İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için
mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir. Dur-
durma kararına sebep olan hususlar 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ise, hayati teh-
likenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak ça-
lışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve ça-
lıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin taahhüdü ile hazırlanan bir
dosya dilekçe ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış hali il müdürlü-
ğüne sunulur. İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur. Durdurma kararına sebep olan
husus 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi
hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir.

(2) İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan
eklerle beraber Kurul Başkanlığına gönderir.

(3) Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini heyete in-
tikal ettirir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını
iki gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.

(4) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare ami-
rine ve il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın kendisine intika-
linden itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mü-
hürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve dü-
zenlenen tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir.
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(5) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar, iş-

verene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir.

(6) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar

mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.

Durdurma kararının kaldırılması

MADDE 10 – (1) İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, dur-

durma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. Durdurmaya

sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş ekipman-

larına ait bilgi, belge ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını

ve işyeri risk değerlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın

elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur.

(2) İl müdürlüğü talebi aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber

Kurul Başkanlığına iletir.

(3) İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen

raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet ta-

rafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır ve bildirimin

yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.

(4) Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki idare ami-

rine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amirince söz konusu kararın gereği kendisine

intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilir.

(5) Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep olan hu-

susların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma kararının devamı yönünde alınan

karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında saklanmak üzere ilgili

il müdürlüğüne iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Acil Haller

Acil hallerde yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kara-

rının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise,

tespiti yapan müfettiş durumu Kurul Başkanlığına derhal bildirerek, heyet tarafından karar alı-

nıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep

eder. Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin

niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile yapılan işin niteliği doğrultusunda mühürle-

menin usul ve esaslarını belirten rapor düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini

takip eden gün içerisinde ilgili mülki idare amirine verilir ve Kurul Başkanlığına gönderilir.

Mülki idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği şekilde, heyet tarafından karar alınıncaya

kadar geçici olarak durdurulur.

(2) Heyet tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme ya-

pılır ve karar verilir. Karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdür-

lüğüne bir gün içinde gönderilir.
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(3) Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. Durumu belirleyen bir
tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il
müdürlüğüne gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlamların yerine getirilmesi

MADDE 12 – (1) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın
yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.

(2) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mah-
keme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.

(3) İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları, uy-
gulanmak üzere, il müdürlüğünce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki idare amirinin em-
riyle işyeri açılır. Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilerek işyeri dosyasında
saklanır.

Ücret ödemeleri

MADDE 13 – (1) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini
ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka
bir iş vermekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer-
lerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA

VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI

KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yabancı devletlerin diplomatik amaçlı talepleri, Dışişleri Bakanlığınca uygun görüş verilmesi
halinde bu kapsamda değerlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.
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Karayolları Genel Müdürlüğünden:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARRUFUNDAKİ TAŞINMAZLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğü tasarrufundaki

taşınmazları 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanuna uygun ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kamu hizmetini
aksatmayacak şekilde gelir getirici mahiyette değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Taşınmaz Değerlendirme Havuzu kapsamına alınan

taşınmazların özel hukuk sözleşmelerine konu edilerek gelir getirici amaçla değerlendirilmesi
ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)  İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
b) İhale: İlgili Kanunlarda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamam-
lanan sözleşmeden önceki işlemleri,

c) İhale usulleri: Taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sa-
yılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak kullanılacak değerlendirme usullerini,

ç) İta amiri: İlgili mevzuat gereği, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sa-
hip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

d) Karayolları Genel Müdürlüğü tasarrufundaki taşınmaz: Otoyol, devlet ve il yollarında
karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında İdareye devir
ve temlik edilmiş veya İdarenin mülkiyetinde olan taşınmazların yanında mevzuatın bu Yö-
netmelik kapsamında muamele edilmesine izin verdiği diğer taşınmazları,

e) Kıymet Takdir Komisyonu: Satılacak, devredilecek, kiralanacak ve benzeri her tür
taşınmazın tahmini bedellerini ilgili mevzuat uyarınca tespit etmek üzere İdarece yayımlanacak
genelgeye göre kurulan komisyonu,

f) Kullanma izni: İdare tasarrufunda olan taşınmazlar üzerinde özel kişiler ve kamu ku-
rumları lehine İdarece verilecek izni,

g) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,
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ğ) Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz,
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya
da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi
için İdarece verilen izni,

h) Taşınmaz Değerlendirme Havuzu: İdarece; satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa
veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama ve benzeri yollarla değerlendirilebi-
lecek taşınmazların yer aldığı listeyi,

ı) Taşınmaz Envanter Değerlendirme Komisyonu: Kıymet takdir komisyonu tarafından
tespit edilen bedele göre taşınmazın hangi yöntemle değerlendirileceğini belirleyen ve İdarece
genelgeyle belirlenen komisyonu,

i) Taşra Teşkilatı: Bölge Müdürlükleri ile Atölye ve İkmal Müdürlüğünü,
j) Yol Geçiş İzni: İdarenin görev alanında bulunan karayolu sınırları dahilindeki her

türlü su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik ve haberleşme hatları ve ben-
zeri tesisat kurulması veya bu amaçlarla herhangi bir şekilde karayollarında faaliyette bulu-
nulması için İdarece verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Taşınmaz Değerlendirme Havuzu

BİRİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Değerlendirme Havuzu

Taşınmaz değerlendirme havuzuna taşınmazların alınması
MADDE 5 – (1) Taşınmazların bu Yönetmelik uyarınca, gelir getirici amaçla değer-

lendirilmesi ancak Taşınmaz Değerlendirme Havuzuna aktarım sonrasında mümkündür.
(2) Yönetmeliğe uygun şekilde değerlendirilecek taşınmazların taşınmaz değerlendirme

havuzuna aktarılması için sırasıyla;
a) Taşınmaz Değerlendirme Havuzuna alınacak taşınmazla ilgili olarak, ilgili başmü-

hendisliklerden görüş alınması,
b) Taşınmazın tahsis, satış, kiralama, devir, irtifak hakkı, kullanım izni ve benzeri yön-

temlerden hangisi ile değerlendirileceği konusunda Taşınmaz Envanter Değerlendirme Komis-
yonunca gerekçe raporu düzenlenmesi,

c) Düzenlenen gerekçeli rapor ve eklerinin ilgili bölge müdürlüğü tarafından Genel
Müdürlüğe iletilmesi,

ç) Taşınmazlar Dairesi Başkanlığınca ilgili diğer daire başkanlıklarının görüşünün alın-
ması,

d)  Taşınmazın nihai tasarruf şekli hakkında Genel Müdürlük Oluru alınması
gerekmektedir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle Taşınmaz

Değerlendirme Havuzu kapsamından çıkarılması düşünülen taşınmazlar için de bu maddede
öngörülen usul ve esas uygulanır.

Havuz dışında değerlendirilebilecek taşınmazlar
MADDE 6 – (1) Aşağıda kapsamı belirlenen taşınmazlar, havuza aktarılmadan da de-

ğerlendirilebilir.
a) İdareye ait taşınmazlar üzerinde yer alan; sabit asfalt tankları ve asfalt plenti, akar-

yakıt depoları, atölye, ambar, liman ve benzeri sabit tesislerin tamamı veya müstakil bölümleri,
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b) İdare tasarrufundaki alanlarda yer altı ve yer üstü (havai) her türlü iletim, ulaşım ve
taşıma (ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve benzeri) hatlarının
geçmesi durumunda yol geçiş izni ile irtifak hakkı veya kullanım izni verilen taşınmazlar,

(2) Havuz dışında değerlendirilecek taşınmazlara ilişkin ilgili daire başkanlıkları ile
taşra teşkilatından olumlu görüş alındıktan sonra Taşınmaz Envanter Değerlendirme Komis-
yonunca verilecek kararlar doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Bu madde kapsamındaki taşınmazlar, Taşınmaz Değerlendirme Havuzuna alınma
kararı dışında bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda Yer Alan Taşınmazlarla İlgili

Yetki ve Tasarruflar

Sınırlandırılan tasarruflar
MADDE 7 – (1) İdarece kamulaştırma sınır çizgisi içerisinde kullanım izni ve kiraya

verilecek taşınmazların (park sahası, ariyet, şantiye, depo sahası, fidanlık ve benzeri) projesin-
de, yol ve yol emniyet sahası dışında kullanılmasının belirlenmiş olması şartı zorunludur. Bu-
nunla birlikte; köprü, viyadük, tünel ve benzeri yapıların bünyesinde yer alan, ancak yol ve
trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmeyen alanlar, gerekli koşullar belirlenmesi kaydıyla
kiraya verilebilir; gerekli hallerde bu alanlar kullanım iznine konu edilebilir. Yol ve yol emniyet
sahası içerisinde kalmakla beraber, ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla,
İdarece trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmediği belirlenen alanlar üzerinde kurulacak
her türlü reklam levhası, baz istasyonu ve benzeri tesisler kullanım iznine konu edilebilir.

(2) Yol boyu dinlenme tesisleri sadece kiralamaya konu edilebilir. Bu Yönetmelik uy-
gulamasında yol boyu dinlenme tesisleri ile kast edilen; Trafik etüt ve denetimlerinde, taşıtların
arıza, kontrol, yüklerin düzeltilmesi ve benzeri hallerinde, kar mücadelesi çalışmalarında, sü-
rücü ve yolcuların rahatsızlanmaları, hastalanmaları, tuvalet, acil haberleşme, kısa süreli din-
lenme ve benzeri ihtiyaçları halinde, araçların park etmelerine, sığınmalarına imkan sağlayan,
imkanlar ölçüsünde içinde tuvalet, çeşme, oturma yerleri ve benzeri düzenlemelere yer verilen,
aydınlatması yapılan, karayolu kenarında ve karayolu projesi kapsamında muayyen aralıklarla
oluşturulan alanlardır.

(3) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar üzerinde kurulacak ve işletilecek her türlü
tesise ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde alınacak ruhsat ve izinler işletmecisinin sorumlulu-
ğundadır.

(4) İdare tasarrufundaki ocak sahasında malzemenin bitmiş olması veya kullanma im-
kânının kalmamış olması şartlarının varlığı durumunda 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazan-
dırılması Yönetmeliği ile 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haf-
riyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ge-
rekli proje ve tesisler İdarece yapılır/yaptırılır ve satış, kira ve kullanım iznine konu edilebilir.

İdarenin protokole taraf olma yetkisi
MADDE 8 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda yer alan ve taşınmaz değerlen-

dirme kapsamına alınması düşünülen taşınmazlar ile ilgili olarak İdare, kamu kurum ve kuru-
luşları ile bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında her türlü protokole taraf olabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmazların İhale Öncesi Bedel Tespiti ve İlan

Asgari bedelin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda yer alan taşınmazların, kıymet

takdir komisyonlarınca asgari bedel tespiti yapılır.
(2) Asgari bedel belirlemesinin amaçları aşağıda belirtilmiştir.
a) Taşınmaz, Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda kaldığı sürece değerini İdarece iz-

lemek.
b) Taşınmazın hangi yöntemle değerlendirileceğinin belirlenmesinde İdareye fikir ver-

mek.
c) Kesinleşmiş asgari bedel tespitinin minimum değerini belli etmek.
(3) Asgari bedelin belirlenmesinde 8/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 11 inci maddesi de dikkate alınır.
(4) Asgari bedel taşınmazın (eğer varsa) emlak vergisi beyan değerinden düşük ola-

maz.
Asgari bedel güncellemesi
MADDE 10 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzu envanterinde yer alan taşınmaz-

ların 9 uncu maddeye göre tespit edilen asgari bedelleri sadece bu tespitin yapıldığı yıl için
esas alınır. İzleyen yıl içinde ilgili taşınmaz için asgari bedel belirlemesi, 9 uncu maddeye göre
yeniden yapılır.

Kesinleşmiş asgari bedel
MADDE 11 – (1) Kesinleşmiş asgari bedel, Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda yer

alıp asgari bedeli belirlenmiş olan taşınmazların, ihaleye konu edilmesinden önce belirlenecek
minimum bedelidir.

(2) Bu bedel daha önce belirlenen asgari bedelden düşük olamaz.
İlan ve itiraz
MADDE 12 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzundaki taşınmazların tasarrufu hak-

kında alınan karar, ihaleye çıkılan bölge müdürlüğünün bulunduğu il ile taşınmazın bulunduğu
il ve ilçe yerel gazeteleriyle ve diğer yöntemlerle duyurulur. Bu duyuruya karşı 15 gün içinde
üçüncü kişilerce itirazda bulunulabilir. İdare, yapılan itirazları inceleyerek 15 gün içerisinde
ilgilisine cevap verir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
İhalelerle İlgili Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
İhalelere Katılım

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamaz-

lar:
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli

olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (İkinci de-

rece dahil) kan ve sıhri hısımları,
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ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurul-
larında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

d) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

İhaleye katılabilme şartları
MADDE 14 – (1) İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli

nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek gereklidir.

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık

Şartnameler
MADDE 15 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa

ekleri İdarece hazırlanır.
(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka

genel olarak aşağıdaki hususlar gösterilir.
a) İşin niteliği, nevi ve miktarı.
b) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi,

yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi ile üzerindeki tüm şerh ve takyidler, pafta,
ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil
ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu.

c) Kesinleşmiş asgari bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar.
ç) Taşınmazın teslim şekli ve şartları.
d) Gecikmiş ifa sebebiyle alınacak cezalar.
e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler.
f) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu.
g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirince

onaylanacağı veya iptal edileceği.
ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği.
h) Ödeme yeri ve şartları.
ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.
i) Tapuda kayıtlı olmayan alanlar için: İli, ilçesi, mah./köy, mevkii, yol kontrol kesim

numarası, proje km.si ve benzeri bilgiler.
j) Kullanım izni verilmesi, irtifak hakkı tesisi veya kiralama nedeniyle İdarenin tesis

ettiği kamulaştırma sınır taşları, telçit, kar siperleri, drenaj sistemleri ve benzeri tesislerin sö-
külmesinin söz konusu olması durumunda bu tesislerin yeniden yapılması için gerekli her türlü
bedelin zarar veren kullanıcıdan temin edileceği.

İhale öncesi istenecek belgeler
MADDE 16 – (1) Ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkına konu edilecek taşınmaz-

larda aşağıdaki belgeler istenir.
a) Bölge müdürlüğünce onaylı izin sahasının üzerinde gösterildiği uygun ölçekli

(1/1000, 1/2000 veya 1/5000) vaziyet planı.
b) İzin alanının 1/1000 ölçekli hali hazır haritası ve varsa onaylanmış imar planı.
c) İzin sahasına ait memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçüm ve

hesap cetvelleri.
ç) Yapıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fi-

yatlarına göre hazırlanmış keşif özetleri.
d) 1/25000 ölçekli kılavuz plan.
e) Tapu kayıt örneği, ölçekli plan örneği, varsa imar çapı.
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Onay belgesi
MADDE 17 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak
usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme
gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

(2) Onay belgesi ita amirince onaylanır.
(3) Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin hangi bedel karşılığında verileceği

gösterilir.
Şartnamelerin verilmesi
MADDE 18 – (1) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, şartname ve ek-

leri İdare tarafından belirlenecek bir bedel mukabilinde verilir. Ancak şartname ve ekleri İda-
rede bedelsiz görülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonları

İhale komisyonları
MADDE 19 – (1) İhale sürecinde yetkili komisyon ita amirince oluşturulur.
(2) İhale komisyonu en az bir üyesi ilgili başmühendislik veya daire başkanlığından

belirlenmiş kişi ve uzman mali üyenin katılımıyla oluşturulur. İlgili başmühendislik veya daire
başkanlığı sayısının birden fazla olması durumunda her bir başmühendislikten veya daire baş-
kanlığından en az birer üye komisyona alınır.

(3) İta amiri, komisyona üye olarak seçtiği bir kişiyi aynı zamanda komisyon başkanı
olarak da belirler.

Komisyonların çalışması
MADDE 20 – (1) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları ço-

ğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlan

İhalenin ilanı
MADDE 21 – (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere

ilan yoluyla duyurulur.
a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde

en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan
ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

2) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, en az bir gün aralıkla yayım-
lanmak suretiyle iki defa defterdarlık veya mal müdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının
ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ve ilgili bölge müdürlüğünün ihaleye
konu taşınmazın bulunduğu yerdeki alt birimdeki ilan tahtalarına asılarak yapılır. Bu işlemler
bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete
ile de bir defa ilan yapılır.
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b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli her yıl merkezi yönetim büt-

çe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan

başka tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden

birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir.

c) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca belirle-

necek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da

Resmî Gazete’de ilan edilir.

ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için İdare, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp

yapmamakta serbesttir.

d) Bu madde uyarınca yapılacak ilanlar ayrıca İdarenin internet sayfasından da duyu-

rulur.

(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.

(3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izle-

mesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını

sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla

internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 22 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir.

a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.

e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar ne-

reye verileceği.

Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan

MADDE 23 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.

Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir

tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.

İlanın uygun olmaması

MADDE 24 – (1) 21 ve 22 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçer-

sizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshe-

dilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme İdarenin uygun

görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.

(3) İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yap-

mış olduğu gerçek masrafları verilir.

İhalenin tatil gününe rastlaması

MADDE 25 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar

ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra

çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Teklifler ve Teminat

Tekliflerin açılma zamanı
MADDE 26 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, çalışma saati içinde olmak üzere tespit

edilir. Açılma zamanı için, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Tek-
lifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

Geçici teminat
MADDE 27 – (1) Tahmin edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere % 5’e kadar,

işin niteliğine göre belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.
(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alınmayabilir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 28 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda

gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler

yerine düzenlenen belgeler (Nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.).

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin
eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen
çevrilebilir (konvertibl) döviz.

(2) Teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe bi-
rimine yatırılması gerekli olup bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale
yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzer-
lerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları gecikmeksizin geri verilir.

(3) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
İhale Usulleri

İhale usulleri
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.
a) Kapalı teklif usulü.
b) Açık teklif usulü.
c) Pazarlık usulü.

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapalı Teklif Usulü

Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması
MADDE 30 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık
adresi yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe
ait olduğu yazılır.
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(3) Teklif mektupları istekli tarafından imzalanır, bu mektuplarda şartname ve eklerinin
tamamen okunup kabul edildiği belirtilir ve teklif edilen fiyat rakam ve yazıyla açık olarak yazılır.

(4) Bu maddeki hükümlerden herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,
silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi
MADDE 31 – (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşı-

lığında ihale komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler ia-
deli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyon başkan-
lığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla
tespit edilir.

(2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Kapalı teklif usulünde dış zarfların açılması
MADDE 32 – (1) İhale komisyonunca ilanda belirtilen saatte, kaç teklif verilmiş olduğu

bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına
göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edi-
lir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu
taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine
veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir.
Bunlar ihaleye katılamazlar.

Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması
MADDE 33 – (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katı-

lacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dahil
olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur
veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da 30 uncu madde hükümlerine
uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak
kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulu-
nulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden
çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin
imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif ve-
remezler.

(4) Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda ha-
zır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin
bulunması halinde ise, bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

(5) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak
üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıra-
bilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 34 – (1) 33 üncü madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;
a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,
b) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar halinde yazılarak, ko-

misyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
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Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 35 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif

olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale
açılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Açık Teklif Usulü

Açık teklif usulünün uygulanması
MADDE 36 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önün-

de tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
(2) Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış

olmak şartıyla 30 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli
taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

(3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif,
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık teklif usulünde ihale
MADDE 37 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin

belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini
bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler,
istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler,
önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler
ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan
sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu
durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi
halinde durum ayrıca belirtilir.

(4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.
(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden

komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden
çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 38 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 34 üncü mad-

deye göre karara bağlanır.
Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 39 – (1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin

belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle
ihale açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pazarlık Usulü

Pazarlık usulünde ihale
MADDE 40 – (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle

bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla
istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılan-
ların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
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BEŞİNCİ KISIM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 41 – (1) Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp

yapmamakta serbesttir.
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 42 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
(2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi ta-

rihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri be-
lirtilir.

İhale kararlarının kesinleşmesi
MADDE 43 – (1) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, karar tarihinden

itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirinin onayı veya iptali ile kesinleşir.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 44 – (1) İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren

en geç beş iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya
iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden
yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(2) İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde
bildirilir.

İhalede hazır bulunmayan istekliler
MADDE 45 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletna-

meyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

ALTINCI KISIM
Sözleşmeler, Teminat ve Sorumluluklar

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeler

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye

bağlanır. Sözleşme, İdare adına ita amiri tarafından imzalanır. İrtifak hakkı kurulmasına ilişkin
işlemlerde tapuda resmi senet düzenlenir.

(2) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.
Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler
MADDE 47 – (1) İlk yıl kira bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı mad-

desi gereğince her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu
aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ve büfe, kantin, çay ocağı gibi
kalıcı olmayan yapıların, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilme-
sinde düzenlenecek sözleşmeler ile taksitli satış sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu
değildir.

(2) Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ilişkin sözleşmeler, bunların bulunduğu yerin
yetkilisi huzurunda düzenlenir, sözleşmeyi bunlar da imza eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teminat

Kesin teminat
MADDE 48 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üze-
rinden % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat alın-
maz.

(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği halde bu zorunluluğa uymaması duru-
munda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici
teminatı gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 49 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun

biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir bor-
cunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar

Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu
MADDE 50 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşterinin, onaylanan ihale

kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata
çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalaması gerekir. Müşteri, zorunlu ise aynı süre
içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile kendisine ait bulunan vergi, resim ve
harçlar ile diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 51 – (1) İdare 50 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması husu-

sunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait
işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya
verilen ve irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazları müşteriye teslim et-
mekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden
itibaren en çok on beş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla
taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat
vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
MADDE 52 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi

veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya
kiraya verilen, kullanma izni verilen ya da irtifak hakkı kurulan taşınmazı sözleşmesinde ön-
görülen amaç dışında kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen
ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm al-
maya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.
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Sözleşmenin devri
MADDE 53 – (1) İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, İdarenin izniyle baş-

kasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak devir alacaklarda ve ortak ola-
caklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme feshedilir ve
müşteri hakkında 52 nci madde hükümleri uygulanır.

Müşterinin ölümü
MADDE 54 – (1) Müşterinin ölümü halinde, İdareye borcu varsa mahsup edildikten

sonra kesin teminatı kanunî mirasçılarına verilir.
(2) Ancak İdare, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şar-

tıyla kanunî mirasçılardan istekli olanlara sözleşmeyi devredebilir.
Müşterinin iflası hali
MADDE 55 – (1) Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar

doğarsa 52 nci madde uyarınca işlem yapılır.
Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyeti hali
MADDE 56 – (1) Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede

sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma düşerse, bu hallerin oluşundan itibaren
otuz gün içinde İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam ede-
bilir.

(2) Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise,
yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

(3) Bu maddedeki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme feshedilir. Bundan
bir zarar doğarsa 52 nci madde gereği işlem yapılır.

Müşterinin birden fazla olması hali
MADDE 57 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve mütesel-

sil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu
veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

YEDİNCİ KISIM
İhalelerle İlgili Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Satışı

İhale usulleri
MADDE 58 – (1) Taşınmaz satışlarında tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal
sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır.
Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle
satış ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık ihalesine bırakılmaz.

Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi
MADDE 59 – (1) Müşterinin; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları öde-

miş olması şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmesi gerekir.
Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir
talepte bulunamaz.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme

Taksitli satışlar
MADDE 60 – (1) Taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme ha-

linde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın
kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

(2) İdare genelge ile satış bedeli taksitlendirme dışında bırakılacak durumları ve tak-
sitlendirme halinde uygulanacak taksit sayısını ve süresini, taşınmazın belediye ve mücavir
alan sınırları içinde veya dışında olmasına göre belirlemeye yetkilidir.

(3) Taksitli satışlarda, taksit tutarını ve kanunî faizlerini karşılayacak miktarda kesin
ve süresiz teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca İdare lehine kanuni ipotek tesis edil-
mesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşın-
mazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi duru-
munda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata ve varsa kesin teminata
isabet eden tutar gelir kaydedilerek kalanı alıcıya iade edilir.

Ödeme aracı
MADDE 61 – (1) Satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır.
Kamu kurumları ile belli ihalelerde usul
MADDE 62 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile İdare arasındaki, taşınmaz trampası,

arsa karşılığı inşaat veya kat karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci
maddesinde belirtilen durumlarda bedel ve miktar ne olursa olsun pazarlık usulüyle yapılır.

Satışla ilgili hükümlerin uygulanması
MADDE 63 – (1) Trampa, arsa karşılığı inşaat ve kat karşılığı inşaat ihalelerinde, bu

Yönetmeliğin satışla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmazların Kiraya Verilmesi

İhale usulleri
MADDE 64 – (1) Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe ka-
nunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise
kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar,
uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık ihalesine bırakıl-
maz.

(2) Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesine uygun olması
kaydıyla ve aşağıdaki durumlarda pazarlıkla kiraya verilebilir.

a) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi.
b) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi.
c) Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ile imzaladıkları imtiyaz sözleşmeleri yoluyla

veya yetkilendirme yoluyla elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin kamu hizmetini
yürütmesiyle ilgili olacak şekilde baz istasyonu, radyo link tesisi ve benzeri ses, görüntü ve
data aktarımına yarayan elektronik haberleşme cihazları ile alt yapı niteliğinde bulunan kule,
direk, kulübe, konteynır, enerji nakil hattı, fiber optik gibi tesisleri kurmak amacıyla yapılan
kiralamalar.

ç) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme.

Sayfa : 248                             RESMÎ GAZETE                                  30 Mart 2013 – Sayı : 28603

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 213



d) Ağaçlandırma amaçlı kiraya verme.
e) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen,

bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya
verilmesi.

f) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya veril-
mesi.

g) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar (liman, iskele, asfalt tankları ve benzeri) ile
üzerindeki yapı ve tesislerin ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya ve-
rilmesi.

ğ) İdareye tescilli taşınmazlar ile üzerindeki ve altındaki her türlü yapı ve tesislerin
ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin veya tamamının kiraya verilmesi.

(3) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile
karayolu sınır çizgisi dışında İdareye devir ve temlik edilmiş veya İdarenin mülkiyetinde olan
diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi durumunda, gerek görülmesi ha-
linde Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Kiralarda sözleşme süresi
MADDE 65 – (1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi 10 yıldan çok olamaz. An-

cak, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis
ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin en fazla 25 yıllığına kiraya verilmesi mümkündür.

(2) Otopark ve benzeri alanlara her bir sefer için verilecek kira ve kullanım izni süresi
2 yıldan çok olamaz.

(3) 3 yılı aşkın kiralamalarda Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının izni
alınır.

Kiralanmış yerlerdeki işlemler
MADDE 66 – (1) İdareye tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel

bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazlardan bu Yönetmeliğe uygun
amaçla kullanılması mümkün olanlar kiralamayı veya tahsisi yapan kurumun uygun görüşü
alınmak suretiyle kiraya verilebilir. Kiraya verilen taşınmazların üzerindeki tesisler kiracısı ta-
rafından sigortalanır.

(2) İdarenin kiraladığı veya kullanma izni verdiği taşınmazı veya üzerindeki tesisi üçün-
cü kişilere kiralamak isteyen kiracının, İdareden izin alması gereklidir. Bu iznin verilmesi ha-
linde kiracının, üçüncü kişilerle akdedeceği kira sözleşmesine İdare de kiralayan sıfatıyla taraf
olur ve elde edilecek kira gelirini paylaşır.

(3) Kiralanan taşınmaz üzerinde, kiracısı tarafından yapılan sabit tesis ve gayrimenkul-
ler İdarenin talebi üzerine tüm masrafı kiracısına ait olmak üzere kiracı tarafından sökülür veya
yıktırılır. Bu taşınmazlar kiracıya teslim edildiği andaki hali ile İdareye sözleşme süresi sonunda
devredilir. İdarenin bu yönde bir talebi olmaması halinde kiracı tarafından yapılan sabit tesis
ve gayrimenkuller sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak İdarenin mülkiyetine geçer.

Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi
MADDE 67 – (1) Şantiye yerleri gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir

yıldan az süreler için kiralanması talep edilen taşınmazlar isteklisine, birden fazla isteklisi ol-
ması halinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale edilir.

İdarenin paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının kiraya
verilmesi

MADDE 68 – (1) Taşınmaz, biri İdare olmak üzere iki kişiye ait ise İdarenin kiralama
önerisini kabul etmesi halinde paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir.

30 Mart 2013 – Sayı : 28603                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 249

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 214



(2) İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki İdare payı, kabul etmeleri halinde payları
oranında diğer paydaşlara veya pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer pay-
daşa pazarlıkla kiraya verilebilir.

(3) İdarenin paydaşı olduğu taşınmazlardaki payının paydaşlar dışında üçüncü kişilerce
kiralanmasının talep edilmesi halinde, pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği olumlu karara
göre 64 üncü madde esasları çerçevesinde kiraya verilebilir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 69 – (1) Kira sözleşmesi, herhangi bir ihtar ve/veya ihbara gerek olmaksızın

kira süresinin bitimiyle sona erer.
(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç

dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece feshedilir.
Bu durumda, alınan teminatlar gelir kaydedilir.

(3) Kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedeli tutarında ay-
rıca tazminat alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İzin, İrtifak ve Kullanma İzni

Ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni verilmesi ve süre
MADDE 70 – (1) İrtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım

için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni
verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin
yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazır-
lanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar ön izin verilir.
Gerekli hallerde bu izin süresi toplamı 4 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye iliş-
kin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin yayımlanan ÜFE oranında artırılması suretiyle
tespit edilen bedeldir. ÜFE’nin sıfırın üzerine çıktığı en son yıl oranı, bu tespit için kullanılır.

(2) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, kesinleşmiş
asgari bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Ancak ön izin süresi
bitmeden önce irtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde,
ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin
süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, kurulacak irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinden
mahsup edilir.

(3) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dışında yerine getirilmesinin
mümkün olamayacağının anlaşılması halinde, İdareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme fes-
hedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

(4) Ön izin sahibinin sözleşme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi halinde,
İdarece sözleşme feshedilir. Bu durumda teminatı gelir kaydedilir ve kalan süreye ilişkin ön
izin bedeli iade edilmez.

İrtifak hakkı kurulması ve kullanma izni verilmesi
MADDE 71 – (1) İdarenin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde en fazla 25 yıla kadar,

oturma hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı kurulabilir. Bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yü-
kü ve taşınmaz rehni tesis edilemez.

(2) İdarenin tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuatı uyarınca yapılması mümkün
olan yer altı ve yer üstü (havai) yapı ve tesislerin yapılması amacıyla, en fazla 25 yıla kadar
kullanma izni verilebilir.
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(3) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmelerinde sözleşmenin
tarafı özel kişi lehine yer altı ve yer üstü (havai hat) geçişlerinde irtifak hakkı veya kullanım
izin süresi 49 yıla kadar verilebilir.

(4) İdarece kamu kurum ve kuruluşlarından izin veya irtifak yoluyla elde edilen taşın-
mazların kişilere izin ve irtifak hakkına konu edilmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluştan
taleplinin izin alması gereklidir.

(5) İdarece trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmediği belirlenen ve kullanım iz-
nine konu olan alanlar üzerinde sabit tesis kurulamaz. Bu alanlarda her bir sefer için verilecek
kullanım izni 2 yıldan çok olamaz.

(6) İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynak-
lanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az 30 gün süreyle engelleyen
hukuki veya fiili bir imkansızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı
halinde, irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin talebi üzerine irtifak hakkı veya kul-
lanma izni süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir
sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için
bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl be-
delinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak
dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde
belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan
süre sözleşme süresine eklenir.

(7) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile
karayolu sınır çizgisi dışında İdareye devir ve temlik edilmiş veya İdarenin mülkiyetinde olan
diğer alanlardaki taşınmazların ve tesisler üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin
verilmesi durumunda yapılan bu işlemlerle ilgili gerek görüldüğünde Maliye Bakanlığına bilgi
verilir.

(8) İrtifak hakkı kurulmasında ve kullanma izni verilmesinde Kanunlardaki ve diğer il-
gili mevzuattaki özel hükümler saklıdır.

İrtifak hakkı kurulması veya kullanma izni ihale usulü
MADDE 72 – (1) İrtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesi ihalesi, uygun

olması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesi uyarınca pazarlık usulü
ile yapılır.

İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 73 – (1) İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin biti-

minde sona erer.
(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç

dışında kullanılması veya adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tara-
fından talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar gelir
kaydedilir. Ayrıca, İdare taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen
kısmının cari yıl maliyet bedelinin %3’ü oranında tazminat alınır.

(3) İrtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi ha-
linde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam
ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin İdareye intikal eder ve bundan dolayı adına
kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından veya üçüncü kişilerce her
hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Kıyı, Sahil ve İskeleler

Kıyı ve sahil şeritlerinde yapılacak düzenlemeler
MADDE 74 – (1) Kıyılarda İdarece yapılan yolların uygun olan alanlarında; kıyı ve

sahil şeritlerinde, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği
onaylı imar planı hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenleme yapılması kaydıyla,
bu alanların sınırı içinde bulunduğu belediyelere veya mahalli idare birliklerine uygulama izni
verilebilir. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin kapsamı, elde edilmesi halinde gelirlerin
paylaşımı, sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler İdare ile ilgili kuruluşlar arasında
düzenlenecek protokollerle belirlenir.

Kıyı yapıları
MADDE 75 – (1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair

Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak ve ilgili kuruluşlardan izin alınmak
suretiyle; kıyıda deniz turizmi tesisleri, tersane, liman, barınak, iskele, yanaşma yeri, rıhtım ve
benzeri türde tesis yapan yatırımcılara azami 10 yıla kadar kullanma izni verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Bedellerin Tespit Esasları

Bedellerin tespiti
MADDE 76 – (1) İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde verilecek bedelli kul-

lanım izinlerde izin türüne göre alınacak bedellerde aşağıdaki düzenlemeler esas alınır.
a) Arazi Kullanım İzin Bedeli: İzine konu olan sahanın yol ve yerleşim merkezine ya-

kınlığı, civar arazilerin rayiç değerleri ve talep sahasındaki arazinin vasfı dikkate alınarak m²
olarak belirlenen bedelin izin alanı ile çarpımı sonucu tespit edilen bedel %1 den az olamaz.

b) Yol Geçiş Bedeli: İdare kullanımındaki alanlardan yer altı ve yer üstü (havai) her
türlü iletim, ulaşım ve taşıma (savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz,
altyapı ve benzerleri) hatlarının geçmesi durumunda İdarece bir defaya mahsus alınacak be-
deldir.

(2) Birinci fıkradaki bedeller; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili kurumların ait
olduğu yıl birim fiyatları üzerinden hesaplanan proje bedelinin izne isabet eden miktarının bin-
de beşinden (% 0.5) az olmamak üzere İdarece genelge ile belirlenerek alınan bedeldir. Ayrıca,
taşınmazların konumu itibariyle özel durum arz etmesi halinde (yol inşaatı sırasında arazinin
topoğrafik yapısını değiştiren ve düzenleyen tünel, viyadük, köprü, palye, yarma ve dolgu gibi
imalatların yapıldığı alanlar, objektif katkı unsurunun yüksek değer artışı getirdiği alanlar, imar
ve mücavir sınırlar içerisinde kalan alanlar ve benzeri) (a) bendindeki hesaplama ile bulunan
bedel, proje bedeli metodu ile hesaplanan bedelle mukayese edilerek İdarenin lehine olan bedel
esas alınır.

(3) Her türlü yer altı ve yer üstü (havai) tesis kullanımlarında bu bedellerden arazi kul-
lanım izin bedeli karayolu sınır çizgisi içerisinde (zorunlu) enine geçişlerde bir sefer alınacak
bedeldir.

(4) Bunun dışındaki boyuna geçişlerden alınacak arazi kullanım izin bedeli ile İdaremiz
mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde kurulacak irtifak hakkından alınacak izin bedelleri bir se-
ferde ya da yıllık olarak alınır.

(5) Bir yılı aşan ödemeler taksite bağlanabilir. Taksite bağlanan ödemeler için uygula-
nacak vade farkı için Üretici Fiyat Endeksi oranında artış yapılır.
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Tahsis ve devir
MADDE 77 – (1) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar hizmet gerekleri için kulla-

nılan veya kullanılacak olanlar ve ilgili mevzuatın gerektirdikleri hariç olmak üzere bedelsiz
veya karşılıksız devire veya tahsise konu edilemez.

SEKİZİNCİ KISIM
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 78 – (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

sırasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yol-

larla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek

veya katılımı kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret
ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma
yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşeb-
büs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye
zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç
veya usuller kullanmak

yasaktır.
İhalelere katılmaktan geçici yasaklama
MADDE 79 – (1) 78 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki

olmuşsa bunları yapanlar İdarece, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının
özelliğine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesine uygun işlem yapılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 80 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini

kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında disiplin cezası uy-
gulanır. Fiil ve davranışlarının özelliğine göre Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda da
bulunulur. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler

hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
İlgili mevzuat
MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla 2886 sayılı

Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 84 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
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Türk Patent Enstitüsünden:
556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Marka” ve “Bülten” tanımları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet
markalarını,”

“Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına ilişkin bilgilerin
yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların Enstitü tara-
fından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş
akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış
sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil
numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru dilekçesi
MADDE 7 – Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvuru-

sunda bulunabilir.
Marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formu bil-

gisayar ortamında doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulur. Elle doldurulmuş başvuru dilek-
çeleri kabul edilmez.

Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.
a) Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer

iletişim bilgileri.
c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
ç) Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.
d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların

Latin alfabesindeki karşılığı.
e) Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sı-

nıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
g) Ödemelere ilişkin bilgiler.
ğ) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
a) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
b) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
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ç) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş
vekaletname.

d) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.
e) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hak-

kını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi.

Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen başvuru ücreti tek sınıflı marka tescil başvuru
ücretidir. Bir marka tescil başvurusu birden fazla sınıf için yapılmışsa, birinci fıkranın (a) ben-
dinde belirtilen ücrete ek olarak (b) bendinde belirtilen ilave sınıf ücreti de ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Marka tescil başvurusu dahil Enstitü nezdinde marka ile ilgili işlemlerin

vekil aracılığı ile yürütülecek olması halinde, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini
haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekaletname aslının veya marka ve-
kili tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Enstitüye teslim
edilmesi zorunludur.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvu-
rularında, başvuru veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sa-
hibinin Türkiye’de ikametgahı varsa doğrudan başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Tür-
kiye’de ikametgahı yoksa başvuru sahibine vekil ataması için 2 aylık süre verilir. Bu süre içe-
risinde vekil atanmaz ise başvuru veya talep işlemden kaldırılır.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz bir vekil aracılığıyla yapılan başvuru ya
da taleplerde vekaletnamenin Enstitüye sunulmaması veya sunulan vekaletnamenin birinci fık-
rada belirtilen şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile 2 aylık süre verilir.
Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de
ikametgahı varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep
sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru ya da talep işlemden kaldırılır.

İtirazla ilgili işlemlerde, itiraz süresi içerisinde vekaletnamenin Enstitüye sunulması
zorunlu olup vekaletnamenin sunulmaması halinde itiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa
bildirimler doğrudan itiraz sahibine yapılır. İtiraz sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa itiraz
işlemden kaldırılır.

Enstitü nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi, itirazın geri çe-
kilmesi işlemleri ile kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından
yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten ve noter tasdikli vekaletname sunulması gerekir.

Enstitü nezdinde işlem gören marka tescil başvurusu, itiraz veya diğer talepler hakkında
birden fazla vekil tayin edildiği durumlarda bildirime konu talep için yetkilendirilmiş vekil-
lerden herhangi birine bildirimde bulunulması yeterli olup, bu bildirim asile yapılmış sayılır.

Enstitü, vekaletnameyle ilgili olarak makul sebeplerle şüpheye düşerse, vekilden noter
tasdiki de dahil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şekli inceleme
MADDE 10 – Enstitü, bir marka tescil başvurusunu 7 nci madde ile 8 inci maddenin

birinci fıkrasının (a) bendi ve uygulanabilir durumlarda (b), (c), (ç) ve (d) bentleri açısından
inceler.

Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin,
markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların
veya hizmetlerin listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgelerin Ens-
titüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.
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İkinci fıkrada belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik olduğu tespit edilirse başvuru
şeklen reddedilir ve başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre ve-
rilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir. Bu
durumda başvuru tarihi, eksiklikleri giderilen bilgi veya belgelerin Enstitüce alındığı tarih, saat
ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Eksikliklerin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ha-
linde başvuru işlemden kaldırılır.

İkinci fıkra kapsamı dışında kalan eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık
süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. 9 uncu
ve 11 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere 2 aylık süre içerisinde bu fıkra kapsamındaki
eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır. Ancak 8 inci maddenin (c)
bendinde belirtilen bilgi veya belgenin verilen 2 aylık süre içerisinde veya (e) bendinde belir-
tilen belgenin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince 3 aylık süre içeri-
sinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.

8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen teknik yönetmelikte, başvuru sahibi veya sa-
hipleri gerçek kişi ise kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, baş-
vuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde
ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin açıklanması gerekmektedir. Ayrıca,
garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özel-
liklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde
edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından,
nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak
yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan iş-
letmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi
zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre başvuru di-

lekçesinde bulunan mal veya hizmetler Nice Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.
Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış ola-

rak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir.
Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetler genel tabir kullanılma-

dan yazılır. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması
için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde açıklamanın Enstitüye sunulmaması halinde Enstitü
açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartır.

Enstitü, başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve
sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Mal veya hizmet listesinin
Nice Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemesi halinde, gerekli görülen
hallerde, Enstitü yapılacak düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzen-
leme ücretinin 2 aylık süre içerisinde ödenmesini talep eder. Bu süre içerisinde söz konusu üc-
retin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitüye sunulmaması halinde başvuru işlemden
kaldırılır.

Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi veya
belgenin Enstitü tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde baş-
vuru, mal veya hizmetlerin başvuru dilekçesindeki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, öde-
nen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Süreler ve işlem formları
MADDE 12 – Kanun Hükmünde Kararnamede veya bu Yönetmelikte aksi açıkça be-

lirtilmediği sürece, bu Yönetmelikte geçen tüm süreler 2 aydır.
Tebliğde yer alması kaydıyla, marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil bel-

gesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitünün bu bilgi veya bel-
geyi talep etmesinden itibaren 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulması gerekir.

Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 33 üncü
maddeleri ile ilgili diğer maddeler gereğince yapılacak işlemlerde, başvuru sahibi tarafından
Enstitüye gönderilen belgelerde eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine
veya vekiline eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin
giderilmemesi halinde bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz, başvuru ya da talep işlem-
den kaldırılmış sayılır ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü
tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Ens-
titüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerli kabul edilen bu işlem form-
larının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan başvuru veya taleplerde,
başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla 2
aylık süre verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “aylık” ibaresi “periyodik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının

açıkça belirtildiği, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Unvan, adres veya nev’i değişikliklerinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin veril-

mesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.
ç) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması ha-
linde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”

“Değişiklik nedeninin aynı olması kaydıyla, talebin bir veya daha fazla marka tesciline
veya başvurusuna ilişkin olması halinde değişikliğin sicile kaydı, tescil veya başvuru sayısına
bakılmaksızın tek bir ücret alınarak yapılır.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya

markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda belirtilen bel-
gelerin sunulması halinde sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.

a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Talep dilekçesi.
2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için

devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir sözleşmesi.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.
b) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun sicile kaydı ve yayımlanması için aşa-

ğıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcuna konu marka tescil numarası ile marka

adının yer aldığı talep dilekçesi.
2) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi

veya yetkili mercilerce onaylanmış belge.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.
c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin

verilmesi zorunludur.
1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep

dilekçesi.
2) Mirasçılık Belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir

belge ya da noter tasdikli örneği.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.
ç) Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve

yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
1) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep

dilekçesi.
2) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin

yazısı.
3) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.
Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için, kısmi devralan

adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren marka
tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile
ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Yeni oluşturulan marka
tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.
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Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması halinde,

ilgili tüm tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin aynı hukuki işlemden

kaynaklanması ve markanın eski ve yeni sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli

olur. Ancak talep dilekçesinde yer alan her marka için ayrı ücret ödenir.

Markanın mülkiyetinde değişikliğe ilişkin taleplerde belgelerin yabancı dilde olması

halinde ilaveten belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin de su-

nulması gerekir.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine iliş-

kin olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdiki de dahil her türlü delilin sunulmasını is-

teyebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri,

marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir noter tasdikli

lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman

tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zo-

runludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Rehne konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, rehin sözleşmesi veya

rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin

sözleşmesi veya belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından

onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”

“Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu durum-

larda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla

tek bir talep yapılması ve tek bir ücret ödenmesi yeterlidir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve 26 ncı maddeleri ve bu

Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri uyarınca talep edilen rüçhan hakkının Enstitüce uygun

bulunması halinde, marka tescil belgesinde ve sicilde rüçhan hakkına ilişkin bilgiye yer verilir.

Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka tescil başvurusuna dayanarak talep

edilen Rüçhan Hakkı Belgesi, düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Ens-

titüye sunulması koşuluyla, talep sahibine verilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “mad-

dede” ibaresi “maddesinde” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 8 inci

maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü

niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar marka başvurusunun yayımından itibaren 3 ay içerisinde il-

gili kişilerce Enstitü tarafından duyurulan Marka Yayına İtiraz Formu örneğine uygun olarak

hazırlanmış imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü, itiraz sahibinden, 1 ay içerisinde gönderilmek

üzere ek belge ile kanıt ve gerekçelerle ilgili açıklamalar isteyebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “belge” ibaresin-

den önce gelmek üzere “bilgi veya” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkranın son cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“34 üncü ve 35 inci maddelerde belirtilen süreler içerisinde itiraz ücretinin ödendiğini gösterir

bilgi veya belgenin Enstitüye sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.”

“İtirazlarda gerekçeler ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları da belirtilmek üzere

ayrıntılı olarak yazılır. İtiraz süresi sona erdikten sonra süresinde yapılmış itirazın kapsamını

değiştirecek veya genişletecek mahiyette yeni itiraz gerekçeleri ve bunlara ilişkin yeni bilgi ve

belgeler sunulamaz, sunulsa da Enstitüce dikkate alınmaz. Ancak itiraz dilekçesinde öne sürülen

görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belgeler Enstitüye sunulabilir.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – Enstitünün marka tescil başvuruları ile ilgili tek taraflı işlemlerde aldığı

karara yapılan itiraz ücreti, itiraz kabul edildiği takdirde, Tebliğde yer alması kaydıyla marka
tescil belgesi düzenleme ücretine mahsup edilir veya talep üzerine başvuru sahibine iade edilir.
Enstitünün bu itirazlar için almış olduğu itirazın kısmen kabulü kararlarında mahsup ya da iade
işlemi yapılmaz. Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında alınmış bir ret kararının, ret gerekçesinin itirazın incelendiği tarihte hü-
kümden düşmüş olması veya ret konusu ya da gerekçesi markaya veya başvuruya ilişkin devir,
adres, nevi, unvan değişikliği sebepleriyle kaldırılması veya Kanun Hükmünde Kararnamenin
7 nci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında “kullanıma dayalı ayırt edicilik iddiasının kabulü”
sonucunda kaldırılması durumlarında da mahsup ya da iade işlemi yapılmaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Patent Enstitüsünden:

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT
SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE’ DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Pa-
tentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gös-
terir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çevirinin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmemesi halinde,
bu sürenin içinde, bu sürenin sonuna eklenmek üzere, üç aylık ek süre talep edilebilir. Ücret
tebliğinde belirtilen ek süre talep ücreti ve çeviri yayın ücreti taleple birlikte ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Metin
Madde 14 – Bir Avrupa patentinin, Sözleşmenin 101 inci maddesi hükmüne göre itiraz

işlemi sonucunda değiştirilmesi veya patent sahibinin talebi üzerine Sözleşmenin 105 inci mad-
desinin (b) bendi hükmüne göre kısıtlanması durumunda bu değişikliğin, Avrupa Patent Bül-
teninde ilanından itibaren üç ay içinde değişen metnin çeviri yayın ücreti ile birlikte Türkçe
çevirisinin Enstitüye sunulması ve yayımlanması için bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü mad-
de hükümleri uygulanır. Değişen metnin Türkçe çevirisinin, çeviri yayın ücreti ile birlikte Ens-
titüye süresi içinde verilmemesi veya bu ücret ile birlikte ek süre ücretinin ödenerek ek süre
talep edilmemesi halinde, Avrupa patenti Türkiye’de başından beri geçersiz kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, Sözleşmenin 141 inci maddesinin birinci fık-
rasına uygun olarak, Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye ödenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Türk Patent Enstitüsünden:
ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gös-
terir Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiş ve “Bülten” tanımında yer
alan “Kayıt” ibaresi, “Yayın” olarak değiştirilmiştir.

“Paris Sözleşmesi: 20/3/1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletler-
arası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onay-
lanmış bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri,

Locarno Anlaşması: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onay-
lanan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Tasarım tescil başvurusu, Enstitü tarafından yayımlanan formlara uygun

olarak bilgisayar ile yazılır. Başvuru formunda, başvuru sahibinin, varsa vekilinin kimlik bil-
gileri, iletişim bilgileri, imzaları ve tarih ile tasarımcının kimlik bilgisi açıkça yer alır.

Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod nu-
maraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan
ürünler Enstitü tarafından tanımlanır.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü
tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Ens-
titüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem
formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan başvuru veya talep-
lerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla
iki aylık süre verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin al-
tıncı paragrafına “tasarımın kullanım özelliklerini” ibaresinden önce “kesit ve” ibaresi eklen-
miş, yedinci paragrafında yer alan “kesit veya plân halinde, özellikle” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış; aynı maddenin başlığı, (b) bendinin giriş cümlesi, aynı bentte yer alan “Tasarım Tescil
Başvuru Ücreti” tanımı ile (d) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler”
“b) Başvuruya ilişkin ücretlerin ödendiğini gösterir bilgi veya belge;”
“Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Her bir tasarım tescil başvurusu için alınan ücrettir.

Bir tasarım içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru
olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için Tebliğ’de belirlenen
ilave tasarım tescil başvuru ücreti ödenir.”

“Tasarım tescil başvurusu dâhil Enstitü nezdinde tasarım ile ilgili işlemlerin vekil ara-
cılığı ile yürütülecek olması halinde, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz ol-
ması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından
aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Enstitüye ibraz edilmesi zorun-
ludur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Adres, unvan ve nev’i değişiklikleri için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zo-

runludur.
a) Adres değişikliği için;
1) Talep dilekçesi.
2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
3) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.
b) Unvan değişikliği için;
1) Talep dilekçesi.
2) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylan-

mış belge, unvan değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli
tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.
c) Nev’i değişiklikleri için;
1) Talep dilekçesi.
2) Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış

belge, nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli ter-
cüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
4) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “belgenin” ibaresi “bilgi veya belgenin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ile (c) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Mirasçılık belgesi veya noter tasdikli örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde

olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Devir talebinin Tasarım Siciline işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin veril-

mesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Devralan ve devredenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter

tasdikli devir sözleşmesi, devir belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli ter-
cüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki değişti-

rilmiştir.
“Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu
MADDE 25 – Birleşme veya ayni sermaye koyma borcu talebinin Tasarım Siciline iş-

lenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
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b) Birleşmeyi veya ayni sermaye koyma borcunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya
yetkili mercilerce onaylanmış belge, birleşmeyi veya ayni sermaye koyma borcunu gösterir
belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe
tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.
Miras yolu ile intikal, devir, birleşme ve ayni sermaye koyma borcu işlemlerinde tasarım

tescil belgesinin gönderilmesi halinde değişiklik Tasarım Siciline kaydedilir ve yeni tasarım
tescil belgesi düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans talebinin tasarım siciline işlenebilmesi aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi
zorunludur.

a) Talep dilekçesi.
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil

numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, lisans ücretini, lisans süresini belirtir noter ta-
rafından tasdik edilmiş ve müstenidatlı lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde
olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.
Lisans işlemi Tasarım Siciline kaydedilir ve Bültende yayımlanır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Rehin talebinin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin veril-

mesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi.
b) Rehin sözleşmesi veya rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge

veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin yabancı dilde olması halinde ila-
veten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile

üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Türk Patent Enstitüsünden:
PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 551 sayılı
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini
Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Ücret Tarifesi: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesi
gereğince Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesini,

e) Paris Sözleşmesi: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İh-
das Edilmesine dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylan-
mış bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri,

f) Bülten: Yayın ortamının türüne bakılmaksızın 551 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name veya bu Yönetmelikte belirtilen hususların yayımlandığı Resmi Patent Bültenini,”

“ı) Ücret: Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin, bu ücretin katma değer vergisinin ve varsa
harcının toplamını,

i) Vekil: Enstitü Patent Vekilleri Siciline kayıtlı patent vekillerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve son

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f ) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.”
“Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerinde başvuru yapılması için

tanınan otuz aylık sürede Ücret Tarifesinde belirtilen başvuru ücreti, başvuru ile birlikte veya
başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenir. Başvuru otuz aylık sürede yapılmazsa bu süreye
ek olarak üç aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için başvuru ücreti, başvuru
ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ek ücretle
birlikte ödenir. Patent İşbirliği Antlaşmasının 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince ya-
pılan başvurular için başvuru ücreti, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 7 gün
içinde Ücret Tarifesinde belirtilen ek ücretle birlikte ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Patent ve faydalı model başvuru dilekçeleri aşağıda sayılanları içerir.
a) Buluş başlığı.
b) Başvuru sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan başvurusuna ait bilgiler.
d) Buluş sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
e) Başvuru sahibi buluş sahibi değilse başvuru hakkının ne şekilde elde edildiğine ilişkin

beyan.
f) Başvuru önceki tarihli bir patent veya faydalı model başvurusu ya da patent veya

faydalı model belgesi ile ilgili ise önceki tarihli başvuru veya belgeye ilişkin bilgiler.
g) Başvuru sahibinin veya vekilin imzası ve tarih.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir

kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte, açık ve ayrıntılı olarak yazılır.
Patent konusu buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden, eksiksiz olarak açıklanır. Tarif-
name sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

a) Buluş başlığı: Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş baş-
lığı yer alır. Buluş başlığı; buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlar ve marka niteli-
ğindeki terimleri kapsamaz.

b) Teknik alan: Buluşun ilgili olduğu teknik alan belirtilir.
c) Tekniğin bilinen durumu: Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için baş-

vuru sahibinin bildiği kadarıyla buluş konusunun hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri
ayrıntılı olarak verilir. Buluş konusunun benzerlerine atıflar yapılarak patentle korunması is-
tenen buluşun diğerlerinden farkları, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte ayrıntılı bi-
çimde açıklanır.

ç) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya
da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun
diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluş
ortaya konulur ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunularak buluşun varsa avantajları be-
lirtilir.

d) Resimlerin açıklanması: Varsa, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde
yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.

e) Buluşun açıklanması: Patentle korunması istenen buluş, hiçbir şüpheye ve yanlış an-
lamaya yer vermeyecek şekilde, örnekler verilerek, varsa resimlere atıfta bulunularak ayrıntılı
olarak açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her bir parçanın so-
nunda parça numarası parantez içinde belirtilir.

f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği
ve buluşun ne şekilde uygulanabileceği veya kullanılabileceği belirtilir.

Buluşun doğası gereği, farklı bir anlatım şekli buluşun daha iyi anlaşılmasını sağlıyorsa,
tarifname, birinci fıkrada belirtilen şekil ve düzende sunulmayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İstemler
MADDE 9 – Başvuru, buluşun yeterli ayrıntıda ifade edildiği ve açıkça ortaya konduğu

bir veya birden çok istemi içerir. İstemler, korunması istenilen buluş konusunun teknik özel-
liklerini tanımlar. İstemlerde buluş, sadece erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

Her istem tek cümle halinde yazılır. İstemler, uygun olması halinde, korunması istenen
konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tek-
niğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde ko-
runması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten karakterize edici bir bölüm olmak
üzere iki bölüm halinde yazılır. Bu durumda, bölümleri birbirinden ayırmak amacıyla "içeren,
karakterize edilen, içeriği, -den oluşan, -den ibaret olan, olup özelliği, ayırt edici özelliği" ifa-
deleri ya da aynı anlama gelecek herhangi başka bir ifade kullanılır.

Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bağımsız is-
temi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir. Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin
tüm özelliklerini içermelidir. Bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunul-
malı ve sonra da korunması istenilen ilave özellikler belirtilmelidir. Bağımlı bir istemde, başka
bir bağımlı isteme de atıfta bulunulabilir. Önceki bir isteme ve istemlere atıfta bulunulan tüm
bağımlı istemler, mümkün olan en uygun biçimde gruplandırılır.
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Bir bağımlı istemde birden fazla isteme ayrı ayrı (“veya” ifadesi kullanılarak) atıfta bu-
lunulabilir. Çoklu bağımlı istem olarak adlandırılan bu istemlerde, bir başka çoklu bağımlı is-
teme atıfta bulunulamaz.

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi hükmü saklı kalmak kay-
dıyla, bir patent başvurusu aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması halinde, aynı katego-
riye (ürün, yöntem, aparat veya kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde

korunmasının uygunsuz olması.
İstemler, buluşun özü gözönünde tutularak makul sayıda ve buluş özelliklerini ayrıntılı

şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.
Zorunlu kalınmadığı sürece istemlerde, buluşun teknik özellikleri, tarifname veya re-

simlere atıf yapılarak ifade edilmez. İstemler özellikle, "tarifnamede anlatıldığı gibi", "resim-
lerde gösterildiği gibi" ve benzeri ifadeler içermez.

Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında belirtilen teknik özelliklerden sonra terci-
hen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri parantez içinde yazılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Resimler; kalıcı, siyah, yeterince yoğun ve koyu, kalın ve iyi tanım-

lanmış çizgiler ile yapılır. Resimlerde renklendirme yapılmaz. Resimlerdeki tüm çizgiler, genel
olarak çizim aletleri veya çizim programları yardımıyla çizilir.

Fotoğraflar resim olarak kabul edilmez ancak buluşun başka türlü gösteriminin mümkün
olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı durumlarda fotoğraf kul-
lanılabilir.

Kesitler; referans işaretlerinin ve ana çizgilerin açık biçimde görülmesine engel olma-
yacak şekilde tarama yapılarak belirtilir.

Resimlerin ve bunların grafik uygulamalarının ölçeği; üçte iki oranında küçültülerek
yapılan fotografik veya elektronik çoğaltmada, tüm ayrıntıların kolaylıkla ayırt edilmesini sağ-
layacak şekilde olur.

Resimlerde bulunan tüm sayılar, harfler ve referans işaretleri basit ve açık olur. Sayılar
ve harflerle birlikte köşeli parantezler, daireler veya tırnak işaretleri kullanılmaz.

Aynı şeklin öğeleri, şeklin açık olması için oranlama bakımından bir fark yaratmak zo-
runlu olmadıkça, birbirleriyle orantılı olur.

Sayılar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm’den az olamaz. Resimlere harf konması halinde,
Latin alfabesi ve gerektiğinde Yunan alfabesi kullanılır.

Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan
şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şe-
killerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği
şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey bir konumda,
birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller
dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde
yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı olarak, ardışık şekilde nu-
maralandırılır.

Tarifname ve istemlerde belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez. Aynı
şekilde, resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri de tarifname ve istemlerde bulunmaz. Re-
ferans işaretleri kullanıldığında, başvurunun tamamında aynı özellikler aynı referans işaretleri
ile belirtilir.

Resimler yazılı ifade içermez. Resimlerin anlaşılabilir olması için gerekli olduğu du-
rumda “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı” veya “AB kesiti” gibi tek bir sözcük ya da sözcükler
kullanılabilir.

Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Özetin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer

alır.
Özet; tarifname, istemler ve varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun

ilgili olduğu teknik alanı belirterek teknik problemin, buluş sayesinde bu problemin çözümünün
ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının açıkça anlaşılmasına olanak sağlar.

Uygun olduğu durumda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi ka-
rakterize eden kimyasal formül özette yer alır. Özet, buluşun iddia edilen değeri ya da buluşun
spekülatif uygulamasına ilişkin ifadeler içermez. Özet tercihen en fazla 150 kelimeden oluşur.

Başvuru resim içeriyorsa, özette belirtilen teknik özelliklerden sonra tercihen bu özel-
likler ile ilişkili atıf işaretleri parantez içinde yazılır. Yayımlanması talep edilen şeklin numarası
özetin sonunda belirtilir. Enstitü, buluşu daha iyi karakterize ettiğini düşündüğü başka şekil
veya şekilleri de yayımlayabilir.

Özet, buluşun ilgili olduğu teknik alandaki araştırmalarda kullanılabilecek etkili bir
araç oluşturacak şekilde yazılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Rüçhan hakkı talebi ve belgesi
MADDE 13 – Rüçhan hakkı talebi başvuru sırasında veya başvuru tarihinden itibaren

iki ay içinde talep edilebilir ve taleple birlikte Ücret Tarifesinde belirtilen rüçhan hakkı talebi
ücreti ödenir. Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da baş-
vurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde rüçhan hakkını doğuran başvurunun yapıl-
dığı ülkenin sınai mülkiyet idaresinden alınacak rüçhan hakkı belgesinin ve bu belgedeki sicil
bilgilerini içeren sayfaların Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

Bu belgelerin yukarıdaki süre içinde verilmemesi halinde başvuru rüçhansız olarak iş-
leme alınır.

Enstitüye yapılmış başvurudan doğan rüçhan hakkına ilişkin rüçhan hakkı belgesi, baş-
vuru sahibinin talebi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla Enstitü tarafından
düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – Değerler ve tüm veriler uluslararası standartlara uygun birimler kulla-

nılarak, uygun olduğu yerlerde metrik sistem (SI) cinsinden ifade edilir. Bu ifadelerde alanında
genel olarak kabul gören teknik terimler, formüller, işaretler ve semboller kullanılır.

Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arz eder.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – Bir bütün olarak düşünülen buluşların herbirinin tekniğin bilinen du-

rumu üzerinde yaptığı katkıyı tanımlayan aynı ya da benzer teknik özelliklere sahip buluşlar
arasında teknik bir ilişki olması halinde, başvurunun 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olduğu kabul edilir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmadığı anlaşılan başvurular Enstitünün
bildirimi üzerine ya da Paris Sözleşmesi hükmü uyarınca başvuru sahibinin talebi üzerine baş-
vuruyu yapan tarafından birden fazla başvuruya ayrılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – Başvuru işlemleri devam eden bir başvurudan 15 inci maddeye göre

bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, ayrılan
her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edil-
mişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

Bölünmüş başvuruyla birlikte geçmiş yıllara ait yıllık ücretler de ödenir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Başvuru sırasında Enstitüye aşağıda sayılan belgeler birer suret olarak

verilir.
a) Başvuru dilekçesi.
b) Tarifname.
c) İstem veya istemler.
ç) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.
d) Özet.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Başvurunun yayınıyla ilgili olarak Bültende yapılan ilan aşağıda sayılanları içerir.
a) Başvuru tarihi ve numarası.
b) Başvuru sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Buluş sahibi veya sahipleri ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
d) Buluş başlığı.
e) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.
f) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
g) Başvurunun yayın tarihi ve numarası.
ğ) Özet.
h) Buluşu karakterize eden şekil veya şekiller.
ı) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda

uluslararası veya bölgesel başvuru numarası.”
“Başvurunun yayını, üçüncü fıkrada belirtilenlerin yanında tarifname, istemler ve re-

simleri de içerir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuruyu yapan, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tari-

hinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Ensti-
tüden talep eder ve taleple birlikte veya talep tarihinden itibaren üç ay içinde Ücret Tarifesinde
belirtilen ücreti öder. 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi ve bu
Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca diğer kuruluşlar tara-
fından düzenlenecek araştırma raporu talepleri için ilgili kuruluşun kabul ettiği dildeki tarif-
name, istemler, özet ve varsa resimler taleple birlikte veya talep tarihinden itibaren üç ay içinde
Enstitüye verilir.”

“Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma
yapılması, ancak asıl patent başvurusu için veya daha önceki ek patent başvuruları için araş-
tırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu mad-
denin birinci ilâ üçüncü fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması ne-

deniyle araştırma raporunun düzenlenememesi halinde, yetersizliğin giderilmesi için üç aylık
ve talep halinde ek üç aylık süre tanınır. Ek süre talep edilmesi halinde, Ücret Tarifesinde be-
lirtilen ek süre talep ücreti, taleple birlikte ödenir. Bu süreler içerisinde yetersizliğin gideril-
mediği durumda başvuru reddedilir. Kısmen yetersizlik halinde araştırma raporu yeterince açık
olan istem veya istemler için düzenlenir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 65 inci maddesi hükmüne

göre başvuru sahibi, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi
yapmışsa bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde verilmesi gereken belgeler ve Ücret Tarife-
sinde belirtilen ücret Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Bu süre içinde gerekli belgelerin verilmemesi ve ücretin ödenmemesi halinde, değişiklik
talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – Patent başvurusunun yayımlanmasından sonra, patent başvurusu veya

patente ilişkin dosya, Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla Enstitü yetkililerinin
nezaretinde aşağıda sayılan sınırlamalar dahilinde incelenebilir.

a) İnceleme ancak Enstitü dahilinde yapılabilir.
b) İnceleme Enstitünün iç yazışmalarını kapsamaz.
c) İnceleme üçüncü kişiler tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi için yapılan ta-

leplerin kime veya kimlere ait olduğuna ilişkin belgeleri kapsamaz.
ç) İnceleme zorunlu lisans ve çalışanların buluşlarına ilişkin belgeleri kapsamaz.
d) İnceleme yıllık ücretlerin ödenip ödenmediği konusunda bilgi almak amacıyla baş-

vuru yapanların kimliklerine ilişkin belgeleri kapsamaz.
e) İnceleme patent başvurusu ya da patent dosyalarından bilgi almak amacıyla yapılan

taleplerin içeriğine ve talep eden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi ve belgeleri kapsamaz.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için taraflardan birinin aşağıda

sayılanlarla Enstitüye başvuruda bulunması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Lisans sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, lisans

ücretini, süresini ve çeşidini belirtir şekilde düzenlenmiş, lisans alan ve lisans veren tarafların
imza ve noter beyanlarını içerir onaylı lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde
düzenlenmesi halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Devir, birleşme ve ayni sermaye koyma borcu
MADDE 37 – Devir işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla

başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Devir sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, devir

ücretini belirtir şekilde düzenlenmiş, devreden ve devralan tarafların imza ve noter beyanlarını
içerir onaylı devir sözleşmesi, devir sözleşmesinin yabancı dilde düzenlenmesi halinde ilaveten
yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Vekaletname.
Birleşme veya ayni sermaye koyma borcu işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi

için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Birleşmeyi veya ayni sermaye koyma borcunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya

yetkili mercilerce onaylanmış belge, birleşmeyi veya ayni sermaye koyma borcunu gösterir
belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe
tercümesi.
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c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Miras yoluyla intikal, rehin ve teminat
MADDE 38 – Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yoluyla intikal edebilir.

Bir patent başvurusu veya patent rehnedilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.
Miras yoluyla intikal işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla

başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin

yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercü-
mesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.
Rehin ve teminat işlemi taraflardan birinin talebi üzerine Patent Siciline kaydedilir.
Rehin işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda

bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tarafından

onaylanmış örneği, rehin işlemini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten ye-
minli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.
Teminat işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda

bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Teminat sözleşmesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, teminat sözleşmesinin

yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercü-
mesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Kullanım, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten iti-

baren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde
tutulur. Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni
uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler
patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kulla-
nılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi
dışındaki sebeplerdir. Patentin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin bilgi ve belgelerle
birlikte gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge, patent sahibi tarafından patentin
verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde Enstitüye
verilir ve kullanmama Patent Siciline kaydedilir. ”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Kullanım belgesi ve ithalat belgesi, ilgili form ve gerekli ücretin ödendiğini gösterir
bilgi veya belge ile birlikte Enstitüye verilir ve kullanım Patent Siciline kaydedilir.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Unvan, adres ve nevi değişiklikleri
MADDE 44 – Bir patent başvurusunun veya patentin sahibinin unvanında, adresinde

veya nevinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin Patent Siciline kaydedile-
bilmesi için aşağıda sayılanlarla birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir. Unvan, adres
veya nevi değişikliği işlemlerinde Patent Sicilinde, patent başvurusu veya patent sahibi adına
kayıtlı bulunan başvuru veya patentlerin numaraları belirtilerek tek bir talep yapılması ve tek
bir ücretin ödenmesi üzerine ilgili işlem yapılır.

Unvan değişikliği işlemi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylan-

mış belge, unvan değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli
tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.
Adres değişikliği işlemi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Gerekli hallerde vekaletname.
c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
Nevi değişikliği işlemi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe.
b) Nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış

belge, nevi değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercü-
man tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Gerekli hallerde vekaletname.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – Verilen patentlerin onaylı suretleri, gerekli ücret ödenerek patent sa-

hipleri veya üçüncü kişiler tarafından talep edilebilir.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (o) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Başvuru sahibi veya patent sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.”
“o) Devir, lisans, birleşme, adres, unvan, nevi değişiklikleri, rehin, teminat, haciz, ve-

raset intikal ve bunun gibi iradi veya mecburi tasarruflar.”
“r) Buluş sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin başlığı ile ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Ücret ödemeleri”
“Yıllık ücretler hariç olmak üzere Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerin ödenme za-

manı, Enstitü tarafından başvuru sahibine veya patent sahibine veya vekiline önceden bildirilir.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 48 inci maddeden sonra gelmek üzere başlıklarıyla

birlikte aşağıdaki 48/A, 48/B ve 48/C maddeleri eklenmiştir.
“Süreler, bildirimler ve işlem formları
MADDE 48/A – Bir patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde uyulması gereken

süre, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya bu Yönetmelikle belirlenmemişse uygula-
nacak süre, Enstitünün bildiriminden itibaren iki aydır. Enstitü tarafından yapılan bildirimler
yazılı olarak yapılır ve bildirim tarihi olarak tebliğ tarihi esas alınır.
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Bu Yönetmelikte geçen başvuru dilekçesi, form, talep veya dilekçe Enstitü tarafından
geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye su-
nulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının
kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan taleplerin geçerli işlem formları
ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla iki aylık süre verilir.

Eksik ücret
MADDE 48/B – Bir patent başvurusu veya patentle ilgili olarak ödenmesi gereken bir

ücretin eksik ödenmesi halinde eksik ücret, Enstitünün bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde
ödenir. Aksi takdirde ilgili ücret hiç ödenmemiş sayılır.

Vekaletnamenin şekli ve niteliği
MADDE 48/C – Bir patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde vekaletnamenin

gönderilmesinin gerekli olduğu durumda, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini
haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekaletname aslının veya patent ve-
kili tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Enstitüye teslim
edilmesi zorunludur.

Enstitü nezdinde patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçil-
mesi işlemlerinin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten noter tasdikli
vekaletname sunulması gerekir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 50 – 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 162 nci maddesine göre

faydalı model belgesi verilmesi kararının bildiriminden itibaren üç ay içinde Ücret Tarifesinde
belirtilen ücretin ödenmesi gerekir. Ücretin bu süre içinde ödenmemesi halinde bu süre içinde
Ücret Tarifesinde belirtilen ek süre talep ücreti de ödenerek ek üç aylık süre talep edilebilir.
Ücret, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde veya ek üç aylık süre içinde ödenmediği takdirde
başvuru geri alınmış sayılır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Faydalı model belgesinin düzenlenmesi için verilen süreler ile ödenmesi gereken ve
Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler, incelemeli ve incelemesiz patent verilmesine de uygulanır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe 51 inci maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla bir-
likte aşağıdaki 51/A maddesi eklenmiştir.

“Faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesi
MADDE 51/A – 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 167 nci maddesi hükmüne

göre, faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce, faydalı model
başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesi talebinde bulunmuşsa, bu
talep tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, verilmesi gerekli olan belgeleri ve Ücret Tarife-
sinde belirtilen ücreti başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, Enstitünün bildirim tarihinden
itibaren bir ay içinde sunulması istenilen belgeleri ve ücreti tamamlar.

Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği ve ücreti ödemediği takdirde,
değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, faydalı model başvurusu olarak işlem görür.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Araştırma ve inceleme raporları
GEÇİCİ MADDE 4 – Enstitüde, her başvuruya ilişkin araştırma ve inceleme raporu

düzenlenmesi için gerekli teşkilat kuruluncaya kadar, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen araştırma ve inceleme raporları milletler-
arası niteliği tanınmış araştırma ve inceleme kuruluşları tarafından düzenlenir. Bu kuruluşların
alacağı araştırma ve inceleme ücretleri yapılan protokollerle belirlenir.”

MADDE 34 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
FREZE BIÇAKLARI-METALLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS 303) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/5)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 18/12/1989 tarihli ve 20376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard Tebliği (Mecburi Standard-89/98-99) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya ko-
nulan, TS 303 “Freze Bıçakları” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard
yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS 303 “Freze Bı-
çakları-Metaller İçin” Standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 303 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.
“Bu standard, metal işlemede kullanılan freze bıçaklarını kapsar.
Bu standard, tamamı sert metalden imal edilmiş freze bıçaklarını kapsamaz.
Freze bıçaklarının yüksek hızlı işlemedeki (artırılan çevresel hızlarda talaş kaldırma iş-

lemi) kullanımından kaynaklanan tehlikeler, ilgili güvenlik kuralları ve alınacak tedbirler için
TS EN ISO 15641:2012’ye bakılmalıdır.

Not – Bu standard metninde bundan sonra “freze bıçağı” terimi yerine “freze” terimi
kullanılacaktır.”

MADDE 4 – (1) TS 303 standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Teb-
liğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS 303 standardı TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilcilikle-
rinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet site-
sinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

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

SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG/2013-5)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektrik, su ve gaz sayaçları ile ilgili olarak yapı-

lacak düzenleme ve uygulamalar konusunda çalışmalara alt yapı oluşturacak komisyonun oluş-
turulması ve bunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik, su ve gaz sayaçları ile ilgili mevzuat ve uygula-

malar konusunda karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu
kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM)’un
kurulması ile çalışma usul ve esasları kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı

Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

c) Sayaç : Elektrik, su ve gaz sayacını,

ç) SAYKOM: Sayaçlar Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SAYKOM’un Oluşumu ve Görevleri

SAYKOM’un oluşumu

MADDE 5 – (1) SAYKOM aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen 3 üye,

b) Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Mü-

dürlüğünü temsilen 1 üye,

ç) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Metroloji Enstitüsünü

temsilen 1 üye,

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri

Araştırmalar Merkezi bünyesinde bulunan Ortak Kriterler Test Merkezini temsilen 1 üye,

f) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen 1 üye,

g) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen 2 üye,

ğ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

h) Üniversiteleri temsilen 1 üye.

ı) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi temsilen 2 üye,

i) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen 1 üye,

k) Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğini temsilen 2 üye,

l) Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Derneğini temsilen 1 üye,

m) Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneğini temsilen 2 üye,

n) İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ti-

caret A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

o) Sayaçların uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösteren her ulusal onay-

lanmış kuruluşu temsilen 1 üye,

ö) Sayaç imal eden her yerli firmayı temsilen 1 üye,

p) Sayaç ithal eden firmalarca ayrı ayrı her sektör için kendi aralarında seçecekleri 1 üye.
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(2) Komisyon üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar ta-
rafından belirlenir. Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi
halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Her üye
1 oy hakkına sahiptir.

(3) Komisyon toplantılarına, görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır.
Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve
kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum/kuruluş tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

(4) Üniversiteleri temsilen seçilecek üye, Bakanlıkça yayımlanan Üniversitelerarası Gi-
rişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine göre belirlenir ve görev süresi 1 yıldır.

SAYKOM’un çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Komisyonun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Komisyonun Başkanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü veya Genel

Müdürün görevlendireceği Daire Başkanı tarafından yürütülür.
b) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
c) Komisyon toplantıları, komisyon başkanınca önceden belirlenen gündeme göre ger-

çekleştirilir. Belirlenen gündeme göre ilgili üyeler davet edilir. Davet edilen üyelerin en az ya-
rısından bir fazlasının katılımı ile toplantılar gerçekleştirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ka-
rarlarda çekimser oy kullanılamaz, eşitlik durumunda Başkanın oyu esas alınır.

ç) Toplantılar, komisyon tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yılda en az 2 defa
olmak üzere periyodik olarak gerçekleştirilir. Gerek görülmesi halinde, Bakanlığın talebi üze-
rine de toplantı yapılabilir.

d) Ortak konularda yapılacak toplantılara tüm üyeler davet edilir. Bu toplantılara birden
fazla temsilci ile katılım sağlanabilir. Ancak alınacak kararlarda bu temsilciler oy hakkına sahip
değildir.

e) Toplantıda alınan kararlar, yazılı olarak/elektronik ortamda kayıt altına alınır.
f) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde, toplantılara ilgili kurum, kuruluş ve sektör tem-

silcileri gözlemci olarak davet edilebilir.
SAYKOM’un görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Sektördeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
b) Sektörde karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bu-

lunmak,
c) Hazırlanacak mevzuat hakkında görüş alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

SAYKOM’un kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Komisyon kararları tavsiye niteliğindedir, herhangi bir bağlayıcılığı
yoktur. Alınan kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

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

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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30/3/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Mart 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28603 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BEYPAZARI KURUSU VE TATLI - TUZLU KURABİYE 

(FASON ÜRETİM) ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu ve miktarı şartnamede belirtilen Beypazarı Kurusu ve Tatlı - 

Tuzlu Kurabiye (fason üretimi) alım işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 11.04.2013 Perşembe günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük binası 

Toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 11.04.2013 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 2622/1-1 

————— 

EMÜLGATÖR (E 472 e), ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg Emülgatör (E 472 e), alımı kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

3 - Nihai teklifler en geç 08.04.2013 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.  

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 2623/1-1 
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33 KALEM CATERPILLAR MARKA KAMYON, YÜKLEYİCİ VE TEREX KAMYONLARA 

AİT YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

33 Kalem Caterpıllar marka Kamyon, Yükleyici ve Terex kamyonlara Ait Yedek Parça 

Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt No : 2013/36825 

İhale Dosya No : 246.GELİ/2013-338 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : ( 0 252 ) 572 59 05    Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği Türü Miktarı : 33 Kalem Caterpıllar 777 kamyon, 992C yükleyici ile 

Terex marka 3411C model kamyon Yedek Parçası 

Alımı: 

(Caterpıllar marka iş makinelerine ait 20 kalem motor, 

turbo ve hidrolik ünite yedeği; 

Terex marka iş makinesine ait 13 kalem cer, fren ve 

direksiyon ünite yedeği.) 

b) Teslim Yeri : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı Yatağan / 

Muğla 

c) İşin Süresi : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren 120 takvim günüdür. 

3-a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve Saati : 25.04.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanları: 

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yeni Mahalle/ANKARA 

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 D. 4 Bornova/İZMİR 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. 

Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli)TL. Karşılığı 

aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir 

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 2591/1-1 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teknik Şartname 1’de belirtilen Türk Kızılayı’na bağlı 16 iş yeri için OSGB’lerden İş 

Güvenliği Uzmanı ile Teknik Şartname 2’de belirtilen Türk Kızılayı birimleri için İş Sağlığı ve 

Güvenliğine ilişkin hizmet satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte, 

Teknik Şartname 1’de belirtilen hizmet için en az 5.000,00 TL  

Teknik Şartname 2’de belirtilen hizmet için en az 5.000,00 TL  

geçici teminat vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16 NİSAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17 NİSAN 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2696/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nden (ÇOMÜ): 

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları 

gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul 

edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen 

koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 

onaylanmış olması, 

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 

dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın 

listeleri ( Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların 

hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 

        

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
DOÇ. DER. AÇIKLAMA 

YABANCI 

DİLLER 

EĞİTİMİ 

İngiliz Dili 

Eğitimi 
1 2 

İngiliz Dili Eğitimi alanında Yansıtma 

ve Yansıtmalı Öğretim ve Uygulamaları 

alanında çalışma yapmış olmak. 

 2693/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 50 adet 

İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.  

BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 

2 - Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdari Bilimler, İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl süreli 

fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak, 

3 - Giriş (Sözlü) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak (06/06/1978 

tarihinden sonra doğanlar),  

4 - ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan 

“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP31” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış 

olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü 

aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1 - Adaylar; “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifre numarası ile Bakanlığımızın 

(www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan “2013 yılı İl Planlama Uzman 

Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formunu” elektronik ortamda doldurarak, 15-19 Nisan 

2013 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.  

2 - Başvurular “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden yapılacağından, adayların “turkiye.gov.tr” 

hesabının bulunması gerekmektedir. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 

şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 

Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 

ibraz ederek temin edebilirler. 

3 - Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıncaya 

kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. 

4 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonuna basarak İş Talep Formunun 

çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi 

ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, 

Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek 

için, güncellenebilir duruma getirilmesini 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep 

edebilecektir. 

5 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara,   

19 Nisan 2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş 

yapabilme imkanı verilecektir. Sistemden müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir. 

6 - Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanları kontrol 

edilecektir. 

7 - KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi   

22 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek 

duyurulacaktır. 

8 - KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 

sonuç listesine itirazlar 24 Nisan 2013 tarihinde ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda 
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bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 24 Nisan 2013 tarihinden sonra 

Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

9 - Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı 

olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir. 

10 - KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı 

(200) adaya ait kesin sonuç listesi, 26 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) 

adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

11 - Adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek 

istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış 

olarak 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. 

İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) 

Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

12 - Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen evrakları           

06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Bu 

adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde 20 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü 

sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine de tebligat yapılarak 

bildirilecektir. 

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) 

Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması 

yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya 

bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Giriş Sınavı; Ekonomi, Maliye, İstatistik, Hukuk, İdari Bilimler, Türkçe, İnkılap Tarihi ve 

Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Giriş (Sözlü) Sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı 

ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu 

teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması 

gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, Giriş 

(Sözlü) Sınav kesin başarı listesi oluşturulur. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, kesin başarı 

puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.  

Asil olarak Giriş (Sözlü) Sınavı kazanan adayların atamaları, adayların tercihleri ve başarı 

sırası esas alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.  

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak 

suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. 

Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak 

duyurulacaktır. 2664/1-1 
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Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Profesör (Daimi 

statüde) alınacaktır. 

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul 

edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama 

olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. 

maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; 

Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, 

elektronik posta, telefon numarasını belirten dilekçe ve ekinde; 

1 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme 

Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak 

Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak), 

2 - Özgeçmiş, 

3 - İki adet vesikalık fotoğraf, 

4 - Yayın listesi (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın listelerinde yayınlarından 

birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.), 

5 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi 

fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, 

yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi, 

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

7 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli 

olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.) 

8 - Askerlik durum belgesi, 

9 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya [her bir takımda, dilekçe 

ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik 

Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans 

mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de 

bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli 

olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 6 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz olarak 

Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.], 

ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.  Adaylar tarafından doldurulup imzalanan 

FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin 

hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve 

Kriterler)’nin internet adresi: 

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf 

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme 

Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak 

Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi : 

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı / 

Programı Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 

İktisadi düşünce tarihi ve 
Avrupa Birliği 

konularında çalışmaları 

bulunmak. 

 2650/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 
 
TIP FAKÜLTESİ 
Bölüm                     Anabilim Dalı               Ünvanı Derece Adet 
Temel Tıp Bil. Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 
 Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 
Dahili Tıp Bil. Ruh Sağ. Hast. Doçent 3 1 
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Bölüm                     Anabilim Dalı               Ünvanı Derece Adet 
İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör 1 1 
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Bölüm                     Anabilim Dalı               Ünvanı Derece Adet 
Fizik Yük. En. Plaz. Fiziği Doçent 3 1 
 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 
Bölüm                     Anabilim Dalı               Ünvanı Derece Adet 
Otomotiv Müh. Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 
Biyomedikal Müh. Biyomalzeme Doçent 3 1 

 2637/1-1 
—— • —— 

İskenderun Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 
İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.06.2005 tarihli, 1994/960 Esas, 2005/290 

sayılı Kararı ile hükmolunan 6.320,00 TL borç Ankara 25. İcra Müdürlüğünün 2008/503 sayılı 
Ödeme Muhtırası ile Bakiye Borç Bildirgesine istinaden müşterek ve müteselsil sorumluluğumuzdan 
dolayı Müdürlüğümüzce ödenmiştir. Bu sebeple Salman ve Gümüş Fatma oğlu, 10.05.1958 
Pazarcık doğumlu İsmet DÜZGÜNER’e Müdürlüğümüzün 3.249,74 TL rücu hakkı doğmuş olup, 
adı geçen şahsın Mahkemeye beyan ettiği Gültepe Mahallesi 414 Sokak No: 11 İskenderun/ 
HATAY adresine ve ikamet adresi olan York/KANADA’ya 29.12.2011/23335, 28.03.2012/8085 
tarihli ve sayılı yazılarımız ile rücu edilen 3.249,74 TL borcun 30 gün içerisinde Müdürlüğümüz 
veznesine yatırılması hususunda tebligat çıkarılmış ise de söz konusu şahıs adreslerde 
tanınmadığından tebliğ edilememiştir.7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince iş bu ilanın yayımı 
tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 2636/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 15.02.2013 gün ve 36867 sayılı yazıda; Şükrü ve 
Fadime Oğlu, 1973 doğumlu, Tokat İli, Başçiftlik İlçesi; Gençosman Mah.; Cilt No: 125, Aile 
Kütük No:11; Sıra No:5’de kayıtlı Salih İNAN’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 14.06.2012 gün ve 
25/186 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak 
üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu 
kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. 
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 2638/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 
suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 
kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe, 

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 
gerekmektedir. 

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 
8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

                       Sınav Programı        Tarih Saat            Yer  
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 17.04.2013 - 10:00 İlgili Birimlerde 

Birim/Bölüm 

Anabilim/Anasanat Dalı/Program Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent Açıklamalar 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ  

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı 1       

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Hayvan Besl. ve Besl. Hastalıkları Anabilim Dalı 1       

FEN FAKÜLTESİ 

Geometri Anabilim Dalı   1     

Organik Kimya Anabilim Dalı   1     

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı   1     

Resim-İş Eğitimi Anabilim alı     1   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ         

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı     1   

Fesefe Anabilim Dalı     1   

Fesefe Anabilim Dalı     1   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı     1   

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı     1 

İktisadi Demokrasi 

alanında doktora 

yapmış olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Fizyoloji Anabilim Dalı     1   

TIP FAKÜLTESİ 

Patoloji Anabilim Dalı     1   

 2649/1-1 
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1  

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Yrd.Doç. 1 

Preeklampsi ile ilgili 

çalışması olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nükleer Tıp Yrd.Doç. 1 

Tek foton emisyonlu 

bilgisayarlı tomografi 

konusunda çalışması 

olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 

Nefroloji yandal 

uzmanı olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Yrd.Doç. 1 

Orşiopeksi ve gonad 

işlevleri konusunda 

çalışması olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Yrd.Doç. 1 

İnfantil kolik 

konusunda çalışması 

olmak.  

Temel Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Biyokimya Yrd.Doç. 1 

Moleküler alanda 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Doçent 1  

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yrd.Doç. 1 

Karayolu ulaşım 

planlaması konusunda 

çalışması olmak. 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimi Yrd.Doç. 1 

Gıda mühendisliği 

lisans mezunu olmak ve 

laktik asit bakterileri 

konusunda çalışması 

olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1  

Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Yrd.Doç. 1  

Kimya  Organik Tarihi Doçent 1  

Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1  

Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi 

Yrd.Doç. 1  

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Üretim Yönetimi 

ve Pazarlama 
Yrd.Doç. 1 

Pazarlama bilim dalında 

doktora yapmış olmak. 

 2645/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 22.03.2013    Karar No: 6612 
ŞİRKETİN : 
- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
- MERKEZİ 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara 
- MÜRACAAT TARİHİ : 15.02.2013 
RUHSATIN : 
- MAHİYETİ : Süre Uzatımı 
- BÖLGESİ  : I No.lu Marmara 
- SAHA İŞARETİ : TPO/I/BM 
- KAPSADIĞI İLLERİ : Tekirdağ, Kırklareli 
- YÜZÖLÇÜMÜ : 48.146 Hektar 
- HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO/3859 
- VERİLİŞ TARİHİ : 25.02.2004 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nın yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra 

numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 25.02.2013 
tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine göre 3 yıl süre ile 
uzatılması için 15.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 
Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 
arayıcının arama çalışmaların tamamlamasına imkan vermek maksadıyla I No.lu Marmara Petrol 
Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3859 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında 
doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 
25.02.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 
25.02.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 2658/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:25.03.2013     Karar No: 6613 
ŞİRKETİN : 
- TİCARİ UNVANI  : N.V. Turkse Perenco 
- MERKEZİ : Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 Az Amsterdam- 

HOLLANDA 
- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Mahatma Gandhi Caddesi No: 97   06700 Gaziosmanpaşa 

Ankara 
- MÜRACAAT TARİHİ : 18.02.2013 
RUHSATIN : 
- MAHİYETİ : Arama Ruhsat Süresinin Uzatımı 
- BÖLGESİ  : X No.lu Siirt 
- SAHA İŞARETİ : NTP/X/F 
- KAPSADIĞI İLLERİ : Batman, Mardin, Siirt 
- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.891 Hektar 
- HAK SIRA NUMARASI : AR/NTP/4475 
- VERİLİŞ TARİHİ : 19.08.2009 
KARAR: 
N.V. Turkse Perenco Şti yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra 

numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 19.08.2013 tarihinden 
itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden 2 yıl süre ile uzatılması için 
18.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

N.V. Turkse Perenco Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 
Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 
arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, X no.lu Siirt Petrol 
Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/NTP/4475 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni 
süresinin sona ereceği 19.08.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci 
maddesi göz önüne alınarak 19.08.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
 2659/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

MYĞ/1334-3/23083 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 

getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 

(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 

gerekçesiyle 14.06.2012 tarih ve 3883-145 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve 

konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;  

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 

maddesine aykırı hareket ettiği, 

- Yazılı savunmasını sunmadığı, 

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait 

bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 

Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/1/1-1 

————— 

MYĞ/2544-9/27635 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi 

Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri 

yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 

uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 14.06.2012 tarih ve 3883-146 sayılı Kurul 

Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü 

değerlendirilmiş olup;  

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 

maddesine aykırı hareket ettiği, 

- Yazılı savunmasını sunmadığı, 

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin 

eksiklikleri tamamlamayan Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 

308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının 

iptaline karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/2/1-1 

————— 

Kurulun 06.12.2012 tarih ve 4154-63 sayılı Kararı ile, Tarsus-Adana Karayolu Üzeri 

Konaklar Köyü Koluman Karşısı Yenice-Tarsus/MERSİN adresinde, 28.10.2010 tarih ve 

BAY/939-82/28512 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Parkoil Petrol Ür. Taş. San. ve 

Tic. Ltd.Şti. bayii olarak faaliyet gösteren Der-Nus Petrol Nak. İnş. Oto. Gıda San. ve Tic. 

Ltd.Şti.’nin, 23.02.2012 tarihinde akaryakıt istasyonundaki 4 adet yer üstü depolama tankını 

vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, akaryakıt istasyonundan 23.02.2012 tarihinde 

alınan numuneye ilişkin, numunenin mineral yağ ve C14-C28 alifatik hidrokarbon içerdiğini 

belirten TÜBİTAK MAM’ın 08.05.2012 tarih ve 7467 sayılı kimyasal içerik analiz raporuna 

göre; akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep 

edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı, anlaşıldığından, anılan tüzel kişi 

hakkında, vaziyet planında bulunmayan 4 adet yer üstü depolama tankını piyasa faaliyetine konu 

etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 13.592.- 

TL. tutarında akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak eylemi nedeniyle, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 

alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

163.111.- TL. tutarında olmak üzere toplam 176.703.-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 2639/3/1-1 

————— 

Kurul’un 22.11.2012 tarihli ve 4135/46 sayılı Kararı ile; “Nizip Yolu Üzeri 12. Km 

Şehitkamil /GAZİANTEP” adresinde, 23.11.2005 tarihli ve BAY/582-145/15082 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 03.04.2012 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin 

olarak, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 25.04.2012 tarihli analiz raporlarından; 

- 1220P00369001 ve 1220P00369004 seri numaralı Muayene Raporlarında, numunenin 

white spirit ve yağdan oluştuğu, 
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- 1220P00369002 seri numaralı Muayene Raporunda, motorin numunesinin teknik 

düzenlemelere aykırı olduğu, 

- 1220P00369003 seri numaralı Muayene Raporunda, motorin numunesinin ulusal marker 

seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, 

- 1220P00369005 seri numaralı Muayene Raporunda, motorin numunesinin ulusal marker 

seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, yanı sıra numunenin solvent ve yağ 

karıştırılarak tağşiş edilmiş olduğu, 

tespit edilmiş ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendine, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine, 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 

(f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık 

teşkil ettiği, 

Diğer yandan, Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ne ait akaryakıt 

istasyonunda 03.04.2012 tarihinde yapılan denetimde, vaziyet planına kaydettirmeden proje 

dışında yer altı tankı düzeneği kurarak kullandığı tespit edilmiş olup, bu durumun, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) 

bendine aykırı olduğu,  

Değerlendirilmiş ve bu fiillerin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin 

yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 

verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 2639/4/1-1 

————— 

Kurul’un 20.12.2012 tarih ve 4204/100 sayılı Kararı ile;  

“Günaltı Köyü, Karakılçık Mevkii, Nizip/GAZİANTEP” adresinde mukim ve 26.05.2011 

tarihli ve LPG-BAY/941-54/11636 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi İbrahim Halil OKTAY – 

Asman Petrol’ e ait LPG otogaz istasyonunda, 27.11.2012 tarihinde yapılan denetimler neticesinde; 

- LPG tüpü dolumu yapıldığının tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının 4 üncü bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 

- LPG otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel 

çalıştırmadığının tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine,  

aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, İbrahim Halil OKTAY – Asman Petrol’ ün yazılı 

savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 2639/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 20/05/2010 tarihli ve 2569-20 sayılı Kararı ile, 12/06/2007 tarihli ve BAY/939-

82/22291 sayılı bayilik lisansı sahibi Erol Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

“Kelikler Köyü -Sinop Karayolu Kenarı- Bafra / SAMSUN” adresinde bulunan tesislerinde 

17/08/2007 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan akaryakıt numunesinin TÜBİTAK MAM’da 

yapılan analizlerinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve teknik düzenlemelere 

aykırı olduğunun D-07/2066 sayılı muayene raporu ile tespit edildiği, dolayısı ile söz konusu 

tüzel kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı 

Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, ilgili tüzel kişinin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/6/1-1 

————— 

Kurulun 27/12/2012 tarih ve 4219-17 sayılı Kararı ile; D-100 Karayolu Üzeri Uzuntarla 

Beldesi İzmit/KOCAELİ adresinde 16.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24206 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliyat 

Otomativ İnşaat Turizm Gıda Tekstil San. Tic Limited Şirketi’ne ait istasyona 07.11.2012 

tarihinde yapılan denetimde satışa sunulan akaryakıta ait fatura ibraz edilemediği dolayısıyla 

dağıtıcı dışı kaynaklardan akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 2639/7/1-1 

————— 

Kurul’un 27/12/2012 tarihli ve 4219/92 sayılı Kararı ile Çayyüzü Mah. Mevlana Sok. 

No:39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA adresinde 24.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27888 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 02/07/2011 

tarihinde istasyonda satışa hazır pompaya bağlı bulunan ve çatıda yer alan plastik tanktan alınan 

numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-11/2005 sayılı analiz raporuna göre; 

motorine solvent ve yağ karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
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dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 

inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/8/1-1 

————— 

Kurul’un 27/12/2012 tarihli ve 4219/87 sayılı Kararı ile 26.08.2010 tarih ve BAY/939-

82/28200 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Pancarcı Mahallesi 

Cumhuriyet Caddesi No:1 (Konya-Afyon Karayolu 43.Km) Pafta:39, Parsel:6536 

Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Baybal Petrol İnş. ve Nak. Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait istasyonunda 07/05/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan 

yer altı tankından alınan motorin numunesine ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ 

tarafından düzenlenen PAL-11-422-619 sayılı analiz raporuna göre; motorine yağ ve solvent 

karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda bulunan yer altı tankından alınan benzin 

numunesine ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-11-

422-618 sayılı analiz raporuna göre; teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine ve 07/06/2011 tarihinde 

yapılan denetim sonucunda; istasyonunda bulunan yer altı tankına akaryakıt ikmali yapan 42 AL 

567 plakalı tankerden ve ikmal yapılan yer altı tankından alınan motorin numunelerine ilişkin 

ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-11-506-801, PAL-11-

506-800 ve PAL-11-506-799 sayılı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması eyleminin; 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın Baybal Petrol İnş. ve Nak. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/9/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 08/11/2012 tarihli ve 4118/23 sayılı Kararı ile Bağtepe Mevkii Susuz Köyü 

(Pafta:21 Ada:-Parsel:862) Bucak/BURDUR adresinde 01.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27781 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mehmet Kara-Armada Petrol’ün 

14/10/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu; istasyonunda tespit edilen gizli düzeneğin bağlı 

olduğu iki adet tankın içerisindeki gizli bölmelerden alınan numunelerin içerik olarak yağ ve 

White Spirit karışımından oluştuğunun tespit edildiği TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanan 

1220P00374001 ve 1220P00374002 numaralı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması eyleminin; 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı ve istasyonunda yeraltı tankları içerisinde 

gizli bölmeler ve bu bölmelere bağlı gizli bir düzeneğin bulundurulmasının 5015 sayılı Kanunun 

3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Mehmet Kara-Armada Petrol’ün yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/10/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2012 tarihli ve 4143/39 sayılı kararı ile 27.08.2010 tarihli ve BAY/939-

82/28207 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte olan Cihaner Petrol ve 

Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan 

analiz neticesinde düzenlenen 05.04.2012 tarihli ve 1220P00320003, 1220P00320004, 

1220P00320005 sayılı analiz raporlarından numunelerin yağ ve/veya solvent özelliği 

gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 22.03.2012 tarihi itibariyle tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2639/11/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2012 tarihli ve 4143-79 sayılı Kararı ile; Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat 

Ticaret Limited Şirketi hakkında istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek 

ürünler bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 

belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 

163.111,-TL olmak üzere, istasyonunda gizli yer altı tankı ve düzeneği bulundurması sebebiyle, 
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5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 

belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası 

hükümleri gereği 13.592,-TL olmak üzere, toplamda 176.703,-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 2639/12/1-1 

————— 

27/10/2009 tarih ve 2293/148 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-

278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile 

iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve 

seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 

inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan 

akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr şirket hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para 

cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası olarak 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 

ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 2639/13/1-1 

————— 

29/04/2010 tarih ve 2546-83 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-

278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile 

iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve 

seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 

inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr 

şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 

600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para 

cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 

ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 2639/14/1-1 

————— 

20/05/2010 tarih ve 2569-117 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-

278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile 

iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; zorunlu sigorta 

yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiği 

anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası gereği belirlenen 50.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 

10.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 

ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 2639/15/1-1 

————— 

Kurulun 30/01/2013 tarihli ve 4265-7 sayılı Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Avşar 

Köyü Körpen Mevkii Parsel: Zilliyetlik/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 

29/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29389 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Kırmızı 

Beyaz Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisanslı akaryakıt 

tesisini Kurul izni almadan bir başkasına kullandırarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine ve bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci 

bölümünde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları 

doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, Kırmızı Beyaz Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
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halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 2639/16/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2012 tarih ve 4143-101 sayılı Kararı ile, Kosifoğulları Petrol Ürünleri 

İnşaat Hafriyat Taşımacılık Madencilik Turizm Servis Hizmetleri Ambalajlama ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 06/06/2012 tarih ve 3866-17 sayılı Kurul Kararına itirazının reddine karar 

verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/17/1-1 

————— 

Kurulun 03/10/2012 tarihli ve 4064/36 sayılı Kararı ile; Kalehisar Köyü Koparan Mevkii 

Ankara Yolu 35. Km ÇORUM adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2005 

tarihli ve BAY/444-34/01624 sayılı(30.03.2012 tarihli 987 sayılı Başkanlık Olur`u ile lisans iptal 

edilmiştir) istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Ömür Hayvancılık İşletmesi Ticaret ve Sanayi 

Ltd. Şti.’nin ,  

(Ömür Petrol ve Hayvancılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi), 30/03/2011, 29/06/2011, 

21/07/2011 ve 13/09/2011 tarihlerindeki tespite göre; Yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle Petrol 

Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (d) bendine; Tağşiş edilmiş akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine;  

30/03/2011, 29/06/2011 tarihlerindeki tespite göre; istasyonunda gizli bir yer altı tankı 

bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu 

fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkralarına;  

aykırı ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığın söz konusu tüzel kişi 

hakkında, yukarıda bahsedilen mevzuata aykırı fiiller dolayısıyla toplam 616.386.-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 616.386.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2639/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 06/12/2012 tarihli ve 4154/34 sayılı Kararı ile; Kalehisar Köyü Koparan Mevkii 

Ankara Yolu 35. Km ÇORUM adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2005 

tarihli ve BAY/444-34/01624 sayılı (30.03.2012 tarihli 987 sayılı Başkanlık Olur`u ile lisans iptal 

edilmiştir) istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Ömür Hayvancılık İşletmesi Ticaret ve Sanayi 

Ltd. Şti.’nin, (Ömür Petrol ve Hayvancılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi) akaryakıt istasyonunda 

24/02/2012 tarihinde yapılan kontrolde numunelere ilişkin, İnönü Üniversitesi İnönü PAL’de 

düzenlenen 16/04/2012 tarihli ve 2012-0493 sayılı analiz raporu göre, söz konusu lisans sahibi 

tüzel kişinin yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun 

olmayan ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali yaptığı tespit edilmiş ve Kurulun 06/12/2012 tarih ve 

4154/34 sayılı Kararı ile; konuyla ilgili söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmanızın alınmasına 

karar verilmiştir. Söz konusu savunmanın ilanen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma 

gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2639/19/1-1 

————— 

“Hacı Yusuflar Mah. Lale Bahçe St. No:21 Akçakoca/DÜZCE” adresinde ikamet eden 

Sadettin KILIÇ (TC. Kim.No:70303068748) 19.04.2010 tarihinde gerçekleştirdiği kaçak 

akaryakıt ikmal fiili dolayısı ile Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesinin D.N:2010/506 

K.N:2011/288 sayılı kararı doğrultusunda tasfiye edilen kaçak akaryakıt ile ilgili olarak Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.11.2012 tarih ve 4143-56 sayılı kararı ile hakkında kaçak 

akaryakıtın satış bedeli olan 1051,-TL nin 3 katı oranında 3.153,-TL. idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu cezanın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 

ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/20/1-1 

————— 

Kurulun 22.11.2012 tarihli ve 4135-52 sayılı Kararı ile; 23.12.2011 tarih ve BAY/939-

82/30378 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Kırşehir-Kayseri Asfaltı Obruk Köyü Civarı 14. Km 

(Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir” adresinde faaliyet gösteren Altınbilek Petrol 

Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin, 

kendisine ait istasyondan 18.07.2012 tarihli denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin 

ODTÜ PAL’ in 16.08.2012 tarih ve PAL-12-567-1158 sayılı analiz raporuna göre tağşişe yarayan 

ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
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Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 2639/21/1-1 

————— 

MYĞ/1847-1/25275 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve 

Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma 

yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 

maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-75 sayılı Kurul Kararı ile 

istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş 

olup;  

a) Yapılan tebliğe rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Yazılı savunmasında ileri sürdüğü iddiaların kendisini haklı çıkaracak gerekçeler 

olamayacağı  

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait 

bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para 

cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/22/1-1 

————— 

MYG/2907-3/28691 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Adar Gres Petrol Madeni Yağ 

Kimyevi Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi 

nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak 

ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası 

Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 

tarih ve 3659-36 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim 

Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) Yapılan tebliğe rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği ve yazılı savunma 

isteminden sonra bildirimde bulunduğu, bu şekilde hareket etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 

uncu maddesine aykırı hareket ettiği, 
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b) Yazılı savunmasında ileri sürdüğü iddiaların kendisini haklı çıkaracak gerekçeler 

olamayacağı  

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin 

eksiklikleri süresi içersinde tamamlamayan Adar Gres Petrol Madeni Yağ Kimyevi Maddeler 

Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/23/1-1 

————— 

MYĞ/1206-8/22144 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Temaks Petrokimya Ürünleri Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2007 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 

getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 

(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 

gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-89 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve 

konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;  

a) Yapılan tebliğe rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği ve yazılı savunma 

isteminden sonra bildirimde bulunduğu, bu şekilde hareket etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 

uncu maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Yazılı savunmasında ileri sürdüğü iddiaların kendisini haklı çıkaracak gerekçeler 

olamayacağı  

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007 yılına ait bildirimlere ilişkin 

eksiklikleri süresi içersinde tamamlamayan Temaks Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 

(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/24/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

MYĞ/1670-5/24764 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Promaks Madeni Yağ ve Kimya 

Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma 

yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 

maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-82 sayılı Kurul Kararı ile 

istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş 

olup; 

a) Yapılan tebliğe rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği ve yazılı savunma 

isteminden sonra bildirimde bulunduğu, bu şekilde hareket etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 

uncu maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Yazılı savunmasında ileri sürdüğü iddiaların kendisini haklı çıkaracak gerekçeler 

olamayacağı  

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait 

bildirimlere ilişkin eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamayan Promaks Madeni Yağ ve Kimya 

Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 

308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2639/25/1-1 

————— 

Kurulun 30.01.2013 tarih ve 4265-37 sayılı Kararı ile; “Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi 

No:140/A Yüreğir/ADANA” adresinde, 12.11.2010 tarih ve BAY/939-82/28593 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı ile faaliyet gösteren, fakat söz konusu lisansı 12.02.2013 tarihinde sonlandırılan 

Üniversal Petrol Kimyevi Madde İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi hakkında 27.06.2012 

tarihinde yürütülen denetim kapsamında 01 BDK 44 plakalı tankerden alınan akaryakıt 

numunelerinin, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi (ODTÜ PAL) tarafından 06.09.2012 tarih ve 

PAL-12-526-1070-1071-1072 sayılı analiz raporları ile gerçekleştirilen analizi neticesinde yeterli 

şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Üniversal Petrol Kimyevi Madde İnşaat Otomotiv Ticaret 

Limited Şirketi’nin konuya ilişkin savunmasını, 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530 Yüzüncüyıl 

ANKARA” adresine göndermesi, süresinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 2639/26/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 4319  Karar Tarihi: 20/03/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesinin “Bu düzenlemelerde Kurum 

onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.” hükmü ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş 

Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) 21. Bölümü çerçevesinde ŞİD’de değişiklik yapılması 

hakkında aşağıdaki karar alınmıştır. 

MADDE 1. ŞİD Madde 3.6.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.6.2 Taşıtanlar, her ayın ilk 20 günü için en geç o ayın 26. günü saat 12:00’ye kadar, 

diğer günler için Gün Sonu Ticaret başvuruları ise, en geç G+6 saat 12:00’ye kadar kendi 

aralarında gün sonu ticareti yapabilecekler ve anlaşmaya varılan Miktarları Taşıyıcıya 

bildirebileceklerdir. Taşıyıcı bu bildirimler neticesinde Taşıtanların Günlük Dengesizliklerini 

EBT’den ilan eder. 

MADDE 2. ŞİD Madde 3.6.5 eklenmiştir: 

3.6.5 Ulusal Dengeleme Giriş Noktaları ile Ulusal Dengeleme Çıkış Noktalarına ilişkin 

Rezerve Kapasite bilgileri kapasite tescil belgesine işlenmekle birlikte, bu noktalardaki Rezerve 

Kapasite bilgileri TMB, TMDB ve Programlarda kullanılacak olup, Tarifede yer alan kapasite ile 

ilgili ödemelere ve Kapasite Aşım Ücretlerine tabi olmayacaktır. 

MADDE 3. ŞİD 6.10. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.10 Gaz Kullanım Eşiği 

24 saat boyunca çekiş olan Çıkış Noktalarında Günlük Çekişin en az Gaz Kullanım Eşiği 

değeri kadar olması esastır. Bu prensip gereği Ölçüm Ekipmanlarının yeniden teçhiz edilme 

zorunluluğunun çıktığı tesisler için, bu yükümlülük Dağıtım Şirketi veya Son Kullanıcı’ya aittir. 

Ölçüm Ekipmanının yeniden teçhiz edilmesi gerektiği hususu Dağıtım Şirketi veya Son 

Kullanıcıya iletilmek üzere Taşıyıcı tarafından Taşıtana bildirilir. Günün belli saatlerinde çekiş 

olmayan Çıkış Noktalarında ise Taşıtan veya adına hareket edenlerce, bu saatlerde çekişin sıfır 

olduğu konusunda Taşıyıcı’ya, Teslim Sözleşmesinde detaylandığı şekilde, uygun kanıtların 

sağlanması kaydıyla, Gaz Kullanım Eşiği değeri altında bir Günlük Miktar belirlenebilir. Ölçüm 

Ekipmanının saatlik minimum ölçme kapasitesi altındaki her anlık çekiş (gaz çekilmeme durumu 

hariç) için, bu minimum değer esas alınır. 

MADDE 4. ŞİD 9.5.2 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

9.5.2 Ulusal Dengeleme Giriş Noktaları / Ulusal Dengeleme Çıkış Noktaları için Son 

Tahsis, İlk Tahsis ile aynıdır. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için Madde 3.6.2 

kapsamında yapılan Gün Sonu Ticaret başvuruları için de Son Tahsis İlk Tahsis ile aynıdır. 

MADDE 5.ŞİD 9.7 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

9.7 Gün Sonrası İşlemler 

Gün sonrası tüm Giriş ve Çıkış Noktalarına ilişkin (sanal noktalar dahil) Son Tahsisatlar 

ve dengelemeye ilişkin işlemler aşağıdaki takvime göre gerçekleştirilecektir. 
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- G+1 saat 15.00: Taşıyıcı, Tekli Giriş/Çıkış Noktaları ile Çoklu Giriş Noktalarına ilişkin 

İlk Tahsisatları yayımlar. 

- G+2 saat 10:00: Dağıtım Şirketleri Çoklu Çıkış Noktaları için Taşıtan bazında tespit 

edilen miktarları Taşıyıcıya bildirir. 

- G+2 saat 16:00: Çoklu Çıkış Noktaları için İlk Tahsisat Miktarları yayımlanır. 

- G+4 saat 16.00: Taşıtanlar Çoklu Giriş/Çıkış Noktaları için anlaştıkları Miktarları 

Taşıyıcıya bildirirler. 

- G+5 saat 16.00: Taşıyıcı Son Tahsisatlar, Taşıtanların Günlük Dengesizliklerini açıklar. 

Taşıtanlar aralarında yaptıkları Gün Sonu Ticaretlerini 3.6.2 maddesi çerçevesinde 

Taşıyıcıya bildirirler ve Taşıtanların revize (nihai) Günlük Dengesizlikleri Taşıyıcı tarafından 

yayımlanır. 

MADDE 6. ŞİD 12.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

12.1 Planlama amaçları doğrultusunda her Taşıtan bağlayıcılığı olmayan kısa, orta ve 

uzun vadeli Doğal Gaz arz ve talep tahminlerini Taşıyıcıya gönderecektir. Taşıyıcı her yıl, 

Taşıtanların sunduğu tahminleri ve piyasa verilerini dikkate alarak, İletim Şebekesinin 

geliştirilmesi için kendisi açısından bağlayıcılığı olmayan on (10) yıllık bir plan hazırlayacaktır; 

bu planlar İletim Şebekesinin gelişimine yönelik projeleri de içerecektir. Söz konusu planlar her 

yıl 1 Eylül tarihine kadar revize edilecek ve internet sayfasında yayımlanacaktır. 

MADDE 7. ŞİD 13.4.1 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

13.4.1 Her Gaz Yılı için Bakım Programı hazırlık takvimi aşağıdaki gibi olacaktır; 

1) Taşıtanlar, Gaz Yılı için Son Kullanıcı Tesislerindeki bakım gereksinimlerini, süre ve 

dönemleri ile birlikte, önceki Gaz Yılının 31 Mayıs tarihine kadar Taşıyıcıya bildireceklerdir, 

2) Taşıyıcı, Gaz Yılının Bakım planlarını önceki Gaz Yılının Haziran ve Temmuz 

aylarında, düzenleyeceği toplantılarda Taşıtanlarla görüşecektir, 

3) Taşıyıcı her Gaz Yılının Bakım Programını, önceki Gaz Yılının 20 Ağustos tarihine 

kadar ilgili Taşıtanlara bildirecektir. 

MADDE 8. ŞİD 14.1 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

14.1Giriş 

Bu Bölümde, herhangi bir Acil Durumda veya sistem dengesinin bozulması durumunda 

(Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Günü), Taşıyıcının sorumluluklarını yerine getirebilmesi için 

Taşıtanların uymakla yükümlü oldukları hususlar düzenlenmektedir. Taşıyıcı İletim Şebekesinin 

tamamı veya bir kısmı için Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite günü oluştuğunu veya oluşması 

ihtimali olduğunu ve alınması gereken önlemleri ilgili Taşıtanlara duyurur. Taşıyıcının bu günlere 

dair talimatları Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite günlerinden hangisinin kapsamında 

olduğunu belirtecek, talimatlar kesin ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde anlaşılır ve detaylı 

olacaktır. 

MADDE 9. ŞİD 14.11.2 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

14.11.2 Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit 

edilememesi veya 14.11.1 bendinin uygulanamaması durumunda; İletim Şebekesinin Zor Günden 

veya Sınırlı Kapasite Gününden etkilenen kısmında; 
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- Tali Çıkış Noktaları ve tek bir Son Kullanıcıya bağlı Ana Çıkış Noktaları var ise 

aşağıdaki uygulama sırasına göre: 

i) Taşıtanlar tarafından, kesintili satış tarifesi uygulanan ve bu durumları Taşıyıcıya 

bildirilmiş olan Son Kullanıcılara gaz arzı sağlayanlar 

ii) Alternatif yakıtlı elektrik üretim tesisleri 

iii) Diğer elektrik üretim tesisleri 

iv) Sanayi Tesisleri 

v) Konut, 

- Çoklu Çıkış Noktası var ise o Gün için geçerli Programlara göre kullanılması öngörülen 

kapasite miktarlarıyla orantılı bir şekilde kesinti veya azaltma yapılır. Zor Gün veya Sınırlı 

Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilmesi durumunda ise, Taşıyıcıya sunmuş 

olduğu Son Kullanıcılara ilişkin öncelik listesi doğrultusunda kesinti veya azaltma yapılır. 

Taşıyıcı’nın Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatı uygulamaya koyması durumunda bu 

talimatlar ilgili Taşıtanlara EBT’de duyurulur ve yazılı olarak bildirilir. Söz konusu Talimat 

aşağıdaki detayları içerir: 

Zor Gün/Sınırlı Kapasite Günü durumunun sebebi  

Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatı kapsamı.  

Talimatın etki doğuracağı başlangıç ve geçerlilik süresi. 

Zor Günde Taşıyıcı, arttırma talimatı vererek kesinti veya azaltma yapılmasına engel 

olabilecek durumda ise öncelikle arttırma talimatı verecektir. Zor Güne sebep olan Taşıtanın, o 

Gün tespit edilmesi durumunda, mümkünse Giriş Noktasında arttırma, mümkün değil ise Çıkış 

Noktasında azaltma talimatı bu Taşıtana verilir. Bunun mümkün olmaması veya sebep olan 

Taşıtanın o Gün tespit edilememesi durumunda, Taşıyıcı dengeleme açısından hangi Giriş 

Noktasını uygun görüyorsa o noktayı kullanan Taşıtan Tedarikçiye arttırma talimatı verir. 

Taşıtanlar bu bildirimlere uymamaları halinde, yeterli arz imkanlarına sahip olmadıklarını 

Taşıyıcıya belgelemek zorundadır. 

Sınırlı Kapasite Gününde Taşıyıcı Giriş Noktasında azaltma, veya Çıkış Noktasında 

arttırma talimatı vererek kesinti veya azaltma yapılmasına engel olabilecek durumda ise öncelikle 

arttırma talimatı verecektir. Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilmesi 

durumunda, mümkünse arttırma/azaltma talimatı bu Taşıtana verilir. Bunun mümkün olmaması 

veya sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi durumunda, Taşıyıcı dengeleme açısından 

hangi Çıkış Noktasını uygun görüyorsa o noktayı kullanan Taşıtan Tedarikçiye arttırma talimatı 

verir. 

Depolama Tesisine enjeksiyon yapılan Çıkış Noktaları arttırma talimatında öncelikle 

düşünülecektir. Taşıtan Tedarikçiler bu bildirimlere uymamaları halinde, yeterli depolama 

kapasitelerine sahip olmadıklarını Taşıyıcıya belgelemek zorundadır. Sınırlı Kapasite Gününde 

kesinti veya azaltma yapılmasının gerekmesi halinde öncelikle buna sebep olan Taşıtanın Giriş 

Noktasındaki teslimatlarında kesinti veya azaltma yapılır.  

Talimatlara uygun hareket eden Taşıtanlara, talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri 

günlerdeki talimat kapsamındaki miktarlarla sınırlı kalmak kaydıyla, dengeleme, düzenleme ve 

kapasite aşım cezaları uygulanmaz. 
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Bu Bölüm hükümleri uyarınca verilen talimatın sona erdirilmesi EBT’de duyurulur ve 

yazılı olarak bildirilir. 

MADDE 10. ŞİD 18.6.2 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

18.6.2 Taşıyıcı Taşıtana, Kesinti Dengeleme Bedeli için düzenlenen Aylık faturadaki 

toplam tutarı en geç her ay 18.6.1 maddesinde aylık fatura toplam tutarı ödeme takvimine göre 

gerçekleştirilen ödeme tarihinden 2 gün sonraki güne kadar, bu günün resmi tatil gününe denk 

gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü ödeyecektir. 

MADDE 11. ŞİD 19.1.2 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

19.1.2 Taşıtan durumu yazılı olarak Taşıyıcıya bildirecek, Taşıyıcı durumun İletim 

Şebekesini tamamen veya bölgesel olarak etkileyen bir Mücbir Sebep teşkil ettiğine kanaat 

getirirse, uygulanabilir makul en kısa sürede, durumdan etkilenebilecek diğer Taşıtanları durumun 

bir Mücbir Sebep teşkil ettiği konusunda bilgilendirecek, durumu bildiren ve bu durumdan 

etkilenen tüm Taşıtanların Mücbir Sebepten kaynaklandığı ölçüde, yükümlülükleri askıya 

alınacaktır. 

MADDE 12. ŞİD 21.1.1 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

21.1.1 Taşıyıcının EBT’de yayımlayacağı ŞİD Değişiklik Önerisi Formunun ilgili 

kısımları değişikliği öneren tarafından doldurularak; 1-15 Nisan tarihleri arasında aşağıdaki 

şekilde Taşıyıcıya sunulacaktır: 

a) Önerilen değişiklik yazılı olacaktır; 

b) Değiştirilmesi önerilen her bir bölüm/madde/bend/alt bend için ayrı form 

doldurulacaktır; 

c) Değişikliği öneren (Taşıyıcı haricinde) önerilen değişiklikle ilgili olarak kendi 

temsilcisi olacak bir kişi belirleyecektir; Taşıyıcı bu kişiyi gerekli gördüğü durumlarda istişarede 

bulunmak amacıyla ofisine çağırabilecektir; 

d) Önerilen değişiklikte, değişikliğin yapısı ve amacı detaylı olarak belirtilecektir. 

Bu bende uygun olarak sunulmayan değişiklik önerileri, Taşıyıcı tarafından 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Taşıtanların bu bende uygun olarak sunduğu öneriler, bu 

önerilere Taşıyıcının verdiği görüşler ve Taşıyıcı’nın kendi diğer görüşleri 15-31 Mayıs tarihleri 

arasında Taşıyıcının internet sayfasında yayımlanır. 

MADDE 13. ŞİD 21.1.2 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

21.1.2 Diğer tarafların değişiklik önerileri ile ilgili görüşleri, değişiklik önerilerinin son 

yayım tarihine kadar (31 Mayıs) aşağıdaki şekilde Taşıyıcı’ya sunulacaktır: 

a) Görüşler yazılı olacaktır; 

b) Her bir değişiklik önerisi için ayrı görüş bildirilecektir. 

Bu bende uygun olarak sunulmayan görüşler, Taşıyıcı tarafından değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Taşıyıcı alınan görüşler neticesi değişiklik önerilerini değerlendirerek ŞİD’de yapılmasını 

uygun gördüğü değişiklikleri veya önerilen değişiklikler ile ilgili değerlendirmesini ve İlgili 

Mevzuat nedeni ile yapılması gereken değişiklikleri 1 Temmuz tarihine kadar EPDK’ya 

bildirecektir. Taşıyıcının EPDK’ya yapacağı başvuru ve bildirimlerde ilgili değişiklik önerisi ile 

birlikte diğer tarafların buna ilişkin görüşleri (ŞİD Değişiklik Önerisi Formu’nun doldurulmuş 

şekli) de yer alacaktır. 2655/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

18/01/2013 TARİHLİ VE 28532 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN    

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/85122 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Şırnak İl Özel İdaresi İl/İlçe Şırnak/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk 

Caddesi No: 40 Şırnak 
Tel-Faks 0 486 216 10 39 – 0 486 216 68 71 

Posta Kodu 73000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Esdemir Nakliye İnşaat Petrol Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

D.Bakır Caddesi Turgut Özal Bulvarı 

Reşit Birinci İş Merkezi Kat: 7 No: 70 

Batman 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
377 006 49 85  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Batman 3522  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2720/1-1 
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/90836 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yalova Üniversitesi Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Yalova/Merkez 

Adresi 

Yalova Üniversitesi Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı Bağlarbaşı Mah. 

Mehmet Durmam Cad. Kat 2 

Yalova Meslek Yüksekokulu 

Tel-Faks 0 (226) 811 50 38 – 39 

Posta Kodu 77100 E-Mail bilgiislem@yalova.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Strateji Bilgi Teknolojileri Yazılım ve 

Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 
 

Adresi 
Ata 3/3 Plaza Kat: 8 No: 70 

Ataşehir/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
781 044 2190/Kozyatağı Vergi Dairesi  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
695944 Ticaret Sicil Numarası  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2668/1-1 
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TÜBİTAK Sageden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/7387 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Tübitak 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TÜBİTAK Sage İl/İlçe Ankara/Mamak 

Adresi 
Gökçeyurt Mahallesi TÜBİTAK 

Sage Kümeevleri Güzergahı No:1 
Tel-Faks 0312 590 90 00-0312 590 91 48 

Posta Kodu 06261 E-Mail sage@sage.tubitak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Deha Prefabrik İmalat 

Mühendislik İnşaat Taahhüt San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 

Yaşar Usta 

Adresi 

Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş 

Bulvarı 709. Sokak No:3/4 

Çankaya/Ankara 

Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş 

Bulvarı 709. Sokak No:3/4 

Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  29806379486 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Seğmenler V.D. / 2730629967  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 268204  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2657/1/1-1 
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TÜBİTAK Sageden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/7387 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Tübitak 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TÜBİTAK Sage İl/İlçe Ankara/Mamak 

Adresi 
Gökçeyurt Mahallesi TÜBİTAK 

Sage Kümeevleri Güzergahı No:1 
Tel-Faks 0312 590 90 00-0312 590 91 48 

Posta Kodu 06261 E-Mail sage@sage.tubitak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bekir Özçiçek   

Adresi 
Boğaziçi Mahallesi 1067.Sokak 

No:6/14 Mamak/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 48505423214  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Dikimevi V.D./ 48505423214  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 310920  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2657/2/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/55955 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Kırşehir Şeker Fabrikası 
İl/İlçe Kırşehir/Merkez 

Adresi Akçaağıl Köyü Tel-Faks 0 386 221 61 30-37  0 386 221 61 38 

Posta Kodu 40200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tutumlu Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 

Yıldızevler Mah. 740/1 Sok. 

Havuzlubağ Sitesi B2 Blok Kat: 7     

D: 13 Çankaya/Ank. 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8720047793  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
77085  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2669/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Göle Kaymakamlığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliği 
İl/İlçe Ardahan/Göle 

Adresi 
Kazımkarabekir Mahallesi Oltu 

Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 
Tel-Faks 0 478 411 39 15 

Posta Kodu 75700 E-Mail gole_birlik@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bağdaş İnşaat Taah. Mak. Pet. Ürünleri 

Otomotiv Tic. San. ve Paz. Ltd. Şti. 
Bahadır Eren 

Adresi 

Çaykara Cad. Rızabey Sk. Özsaray 

Apt. A Blk. Kat: 1/1 

Yakutiye/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No.  24250750072 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1300107210  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10994  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2670/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve 

Kalkınma Birliği 
İl/İlçe Trabzon/Merkez 

Adresi 
Gülbahar Hatun Mah. İnönü Cad. 

No: 83/Merkez/Trabzon 
Tel-Faks 0 462 2230227/462 2230228 

Posta Kodu 61040 E-Mail planlama@trabzon.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SRD Mümessillik Pazarlama San. Tic. 

İnş. Taah. Elektronik Ltd. Şti. 
Serdar Ünalan 

Adresi 

Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. 689 

Sk. (1472) No: 28 İvedik – 

Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  46879689984 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7810428335  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
248151  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2671/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/165170 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ENERJİ İLETİM HATLARI TESİS 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi 

No: 2 
Tel-Faks 0.312.203 86 28 

Posta Kodu 06520 E-Mail gursel.kiziloğlu@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BARANLAR ELEKTRİK İNŞAAT 

PROJE TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK 

BİLGİSAYAR BİLİŞİM SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ABİDİN BARAN 

Adresi 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:61/1  

Maltepe/ANKARA 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:61/1 

Maltepe/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  55603507708 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1410029651  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
118635  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
() 

b-4735 

KİSK 
(  x) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2634/1/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/165170 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ENERJİ İLETİM HATLARI 

TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı 

Caddesi No: 2 
Tel-Faks 0.312.203 86 28 

Posta Kodu 06520 E-Mail gursel.kiziloğlu@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MONTEL ELEKTRİK İNŞAAT 

TURİZM SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ALİ ÖZKAN 

Adresi 

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 42. 

CADDE 453. SOKAK NO:12/1  

BALGAT/ANKARA 

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 42. 

CADDE 453. SOKAK NO:12/1  

BALGAT/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  10183283770 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6220508834  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
232018  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
() 

b-4735 

KİSK 
( x ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

 2634/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/48380 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ezine Belediye Başkanlığı İl/İlçe Çanakkale/Ezine 

Adresi 
Cumhuriyet Mahallesi Orgeneral 

Nahit Şenoğul Caddesi No: 2 
Tel-Faks (286) 518 11 91 – (286) 618 16 25 

Posta Kodu 17600 E-Mail ezinebelediye@ttnet.net.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Cevahir Türk  

Adresi 
Güzeltepe Mahallesi Mertel Sokak  

No: 2/5 Üsküdar/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 11492909566  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
11492909566  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
728420  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2672/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/40180 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Uşak Belediye Başkanlığı İl/İlçe Uşak/Merkez 

Adresi 

Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı 

Belediye Ek Hizmet Binası No: 

137 Merkez/Uşak 

Tel-Faks (276) 231 57 30 

Posta Kodu 64200 E-Mail ulasim@usak.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Sır Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Adresi 

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri 

Organize San. Bölgesi C-18 

Tuzla/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7690041425  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
224850  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2673/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/115169 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Nilüfer Belediye Başkanlığı İl/İlçe Bursa/Nilüfer 

Adresi 
Karaman Mh. Kültür Cd. No: 2 

Nilpark Kat: 2-3 
Tel-Faks (224) 444 16 03 – (224) 247 54 88 

Posta Kodu 16130 E-Mail nilufer@nilufer.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Suat Mutafoğulları İnş. Taah. Proje 

Nak. Hafr. Pet. Ürü. Pey. Park Bahçe 

Bakım Tem. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti. 

Neşe Mutafoğulları 

Adresi 
Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı No: 

8/345 Osmangazi/Bursa 

Gazi Cd. Ege Sk. Suha Apt. D: 4 

Nilüfer Bursa 

T.C. Kimlik No.  30598289150 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7810415410  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
62970  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2674/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/127304-2010/563661 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi GASKİ Genel 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Gaziantep/Şehitkamil 

Adresi 
İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. 

Şehitkamil/Gaziantep 
Tel-Faks (342) 211 13 00 – (342) 231 88 33 

Posta Kodu 27060 E-Mail ihaleler@gaski.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Asercan İnşaat Turizm Tekstil Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 
Safiye Ercan 

Adresi 

Çukur Mah. H.Mehmet Uygun Cad. 

Raife Özen İşhanı No: 3/304 

Şahinbey/Gaziantep 

Yok 

T.C. Kimlik No.  21214498674 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
086 040 2009  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
27692/28158  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2675/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/55838 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kuşadası Belediyesi İl/İlçe Aydın/Kuşadası 

Adresi 
Camikebir Mah. İnönü Cad. No: 

42 Kuşadası/Aydın 
Tel-Faks (256) 614 10 03 – (256) 613 43 49 

Posta Kodu 9400 E-Mail www.kusadasi.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı F.M.B. İç Dış Ticaret Limited Şirketi  

Adresi 640 Sok. No: 11  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3840282826  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
111992.1  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2676/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi 
Hacı Hasan Mahallesi Fatih 

Caddesi No: 34 
Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selahattin Arslan  

Adresi 
Fevzi Çakmak Mh. 390 Nolu Sk. No: 3 

D: 2  
 

T.C. Kimlik No. 49663367914  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-0840014979  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Babaeski Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanlığı 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
39/17226  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2677/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Babaeski Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kırklareli/Babaeski 

Adresi 
Hacı Hasan Mahallesi Fatih 

Caddesi No: 34 
Tel-Faks (288) 512 12 36 – (288) 512 41 20 

Posta Kodu 39200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selçuk Arslan  

Adresi 
Gazi Kemal Mh. 149 Nolu Sk. No: 27 

D: 14 Babaeski/Kırklareli 
 

T.C. Kimlik No. 49639368716  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-0840447231  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Babaeski Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanlığı 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
39/039678  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2677/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/205977 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Nilüfer Belediye Başkanlığı İl/İlçe Bursa/Nilüfer 

Adresi 
Karaman Mh. Kültür Sk. No: 2 

Nilpark Kat: 2-3-6 
Tel-Faks (224) 444 16 03 – (224) 295 95 26 

Posta Kodu 16130 E-Mail nilüfer@nilufer.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SRD Mümessillik Pazarlama San. Tic. 

ve İnş. Taah. Elek. Ltd. Şti. 
Serdar Ünalan 

Adresi 
Eminel San. Sit. 22 Cd. 689 Sk. No: 22 

İvedik O.S.B. Yenimahalle/Ankara 

Eminel San. Sit. 22 Cd. 689 Sk. No: 

22 İvedik O.S.B. 

Yenimahalle/Ankara 

T.C. Kimlik No.  46879689984 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7810428335  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
248151  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2678/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/95791 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 

Başkanlık Sarayı No: 2 
Tel-Faks (322) 221 14 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail fenisleri@konya.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tezgel İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
Ömer Ali Tezgel 

Adresi 
Hamidiye Mah. Kurtuluş Cad. No: 

11/22 Aksaray 
 

T.C. Kimlik No.  72778045606 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8420020578  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aksaray Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2901  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2679/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/188500 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Güngören Belediye Başkanlığı İl/İlçe İstanbul/Güngören 

Adresi 

Güven Mah. Marmara Cad. 

Belde Sok. No: 30 

Güngören/İstanbul 

Tel-Faks (212) 449 55 00 – (212) 553 79 95 

Posta Kodu  E-Mail iersan@gungoren.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Altınyıldız Promosyon Organizasyon 

Tekstil Matbaa Sağlık İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Zeliha Erdem 

Adresi 
Güven Mah. Marmara Cad. Cami Sok. 

No: 6/B Güngören/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  14138258158 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0660276619  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
731600  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2680/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/105399 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İETT Genel Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Beyoğlu 

Adresi 

Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp 

Sokak No: 2 Tünel 

Beyoğlu/İstanbul 

Tel-Faks (212) 372 24 21 – (212) 372 24 29 

Posta Kodu 34420 E-Mail ihsan.eroglu@iett.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BMC Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 
 

Adresi 
Kemalpaşa Caddesi No: 32 

Pınarbaşı/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1270042173  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Born-3902-K-255  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2681/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/156061 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
Emniyet Mahallesi Hipodrum 

Caddesi No: 5 Kat: 8 
Tel-Faks (312) 507 22 68 – (312) 507 22 61 

Posta Kodu 06560 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tipo Gıda Hayvancılık İnşaat 

Madencilik Elektronik Turizm Tekstil 

İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Murat Karagöz 

Adresi 
Emek Mahallesi 8. Cadde (Bişkek) 81. 

Sokak No: 1/A – B Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  11749168692 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6140402632  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
217140  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/165504 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mersin Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Mersin/Akdeniz 

Adresi 
Mersin Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
Tel-Faks (324) 234 22 95 – (324) 234 22 95 

Posta Kodu 33100 E-Mail mbbsatinalma@mersin.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Özkanlar Baskül Bilgisayar Yazılım 

Etalon İnşaat ve Malzemeleri Demir 

Nakliye Vinç ve İş Makineleri Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Özgür Mahallesi 2399 Sokak No: 8/A 

Yüreğir/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6980336946  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
43276  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2683/1-1 



30 Mart 2013 – Sayı : 28603 RESMÎ GAZETE Sayfa : 333 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 4333 Karar Tarihi: 27/03/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2013 tarihli toplantısında; Osmangazi 

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2013 yılı dağıtım, iletim ve sayaç okuma gelir tavanlarının 

aşağıdaki revize edilmesine, 

 

 

2013 

Gelir 

Gereksinimi 

2011 Gelir 

Farkı 

Düzeltme 

Bileşeni 

2011 

ŞKOİİG 

Düzeltme 

Bileşeni 

2006-2010 

Yatırım Farkı 

Düzeltme 

Bileşeni 

2013 Gelir 

Tavanı 

TÜFE=212,42 TL TL TL TL TL 

Dağıtım 154.653.626 -7.909.148 -6.006.813 0 140.737.666 

iletim 29.834.375 7.587.262 - - 37.421.637 

Sayaç Okuma 4.086.099 190.556 - - 4.276.655 

 

karar verilmiştir. 2710/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 4334 Karar Tarihi: 27/03/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2013 tarihli toplantısında; 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında; 01/04/2013 tarihinden geçerli olmak 

üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif 

elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında; 

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Perakende Satış Şirketlerine 

01/04/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 18,0936 

Krş/kWh uygulanmasına, 

2) Görevli Perakende Satış Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı 

tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine 

uygulanmasına devam edilmesine, 

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 

Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde 

meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma 

tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve 

değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına, 

karar verilmiştir. 2711/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4335 Karar Tarihi: 27/03/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2013 tarihli toplantısında; elektrik dağıtım 

lisansı sahibi şirketler tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli perakende satış 

şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere ve serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini 

seçmeyen tüketicilere 01/04/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2'de yer alan 

tarife tablolarının onaylanmasına, 

karar verilmiştir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.20 TL
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6446 Elektrik Piyasası Kanunu
6448 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve

Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6449 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel

ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik
Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6450 Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6451 Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma
Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Cobra Topçu
Tespit Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6452 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6453 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve
Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında

Yönetmelik
— İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
— Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak

Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Karayolları Genel Müdürlüğü Tasarrufundaki Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
— 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama

Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama

Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Freze Bıçakları-Metaller ile İlgili Tebliğ (TS 303) (No: MSG-MS-2013/5)
— Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: MSG/2013-5)

NOT: 29/3/2013 tarihli ve 28602 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


