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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

           Karar Sayısı : 2013/4591
           Hükümetimiz adına 17 Ocak 2012 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, Ankara ile Uluslararası Patates Merkezi Lima-Peru Arasında Düzenlenen Patates
Islahı İçin Araştırma ve Eğitim Konularında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşma Muhtırasında
Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
19/2/2013 tarihli ve 2519997 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 F. ŞAHİN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                             Ekonomi Bakanı V.

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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           Karar Sayısı : 2013/4593

           18 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2/1/2013 tarihli ve 6366 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında “Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşma”ya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Pro-

tokolün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/3/2013 tarihli ve 5329477 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                      F. ÇELİK                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                  F. ŞAHİN

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4594

           6 Ağustos 2008 tarihinde Kopenhag’da imzalanan ve 17/1/2013 tarihli ve 6406 sayılı

Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı

Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışiş-

leri Bakanlığının 12/3/2013 tarihli ve 6221383 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244

sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                      F. ÇELİK                                      N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 F. ŞAHİN

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4604

           17 Kasım 2012 tarihinde Kahire’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği An-

laşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/3/2013 tarihli ve 9706 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kuru-

lu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                     S. KILIÇ                                          S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54



           Karar Sayısı : 2013/4607

           20 Ekim 2011 tarihinde Akra’da imzalanan ve 3/1/2013 tarihli ve 6381 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakan-

lığının 20/3/2013 tarihli ve 4940985 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Ka-

nunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                     S. KILIÇ                                          S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4609

           11 Eylül 2012 tarihinde Gebele’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygun-

luk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat

Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 15/3/2013 tarihli ve 4861946 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kuru-

lu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                     S. KILIÇ                                          S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
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           Karar Sayısı : 2013/4610

           13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan ve 10/1/2013 tarihli ve 6386 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 19/3/2013 tarihli ve 2492741 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                     S. KILIÇ                                          S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 70



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 74



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                  7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 80



YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET

ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası

gençlik faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerinde uygulanacak usul ve esas-

ları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,

c) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday ta-

rafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

ç) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare ta-

rafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

d) Benzer iş: İhaleye konu alımla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle ger-

çekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon

gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

e) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, da-

nışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden da-

nışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren

hizmet sunucularını,

f) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından

davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

g) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, te-

mizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma ve gü-

venlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hiz-

metler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri

diğer hizmetleri,
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ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya

bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) İdare: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip

sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile isteklilere talimatları da

içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgi-

leri,

j) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler

ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusunu,

l) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya

koyan iş bitirme belgesini,

m) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarece

ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına

veya bazı kalemlerine veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde,

kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

n) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

o) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ö) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin arala-

rında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

p) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki

aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin detayları ile gerçekleştirme yön-

temlerinin ve fiyatının isteklilerle görüşüldüğü usulü,

r) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelerde idare ile yüklenici arasında

yapılan yazılı anlaşmayı,

s) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların

oluşturdukları ortak girişimleri,

ş) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat

teklifi ile değerlendirmeye esas belgeyi,

t) Uluslararası gençlik faaliyetleri: Uluslararası her türlü gençlik ve izcilik organizas-

yonları ile bunlara ilişkin tanıtım, organizasyon, kamp, kurs, seminer, toplantı, açılış-kapanış

törenleri ve benzeri organizasyonlar öncesi hazırlık ve sonrası yapılan faaliyetlerin tamamını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, mal ve hizmet alımlarının en iyi

bir şekilde uygun şartlarla ve zamanında yapılması, ihalede saydamlığın, rekabetin, eşit mua-

melenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin sağlanması, ihtiyaçların uygun şart-

larla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(2) İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini değiş-

tirecek mahiyette olmamak üzere idarece gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ay-

rılması mümkündür.

(3) Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri

birlikte yapılamaz.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel ihale usulü olmakla

beraber, diğer ihale usulleri bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilir.

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İhale komisyonu

MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ilgili birim personelinden iki

kişinin katılımıyla kurulacak en az üç kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil

olmak üzere görevlendirir. İdarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fık-

rasının (d) bendinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki idarelerin ihtiyaçları için

belirlenen doğrudan temin limitinin üç katını geçen ihalelerde ilgili birim personelinden katı-

lacak kişilerden birisinin yerine muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel ihale ko-

misyonunda görevlendirilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-

neği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-

rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zo-

rundadır.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanının

ve üyelerinin adı, soyadı ve görev unvanı belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir.

Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cet-

veli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya

teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün

belgeler bulunur.
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Yaklaşık maliyet

MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir

ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik

ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere

açıklanmaz.

(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık

maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(3) İhale konusu iş'te kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi un-

surların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tu-

tularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(4) Yaklaşık maliyetin idarece hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı,

idarece hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti

alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet su-

nucularına hesaplatılabilir. Bu durumda; teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık

maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 8 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden tedarik edilecek mal/hizmetin özelliğine

göre, ihale dokümanında şekil ve şartlarının belirtilmesi kaydıyla 4734 sayılı Kamu İhale Ka-

nununun 10 uncu maddesinde sayılan ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeter-

liklerinin belirlenmesine ilişkin belgeler ve bu belgelerden istifade edilerek düzenlenen belgeler

istenebilir. İdare bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirler.

(2) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-

rumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer

bir durumda olan,

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal

güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi bor-

cu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla

hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
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f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-

yetten men edilmiş olan,

g) İdari şartnamede istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya

sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

h) 14 üncü maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(3) İdari şartnamede ve bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taah-

hütname olarak sunulabileceği İdare tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taah-

hütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu

tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar

ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 9 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) Bu Yönetmelik ve ilgili kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak

idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya ör-

gütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet

verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek so-

nuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli bulunma-

dıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç or-

takları ile şirketleri.

(2) İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi

kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler idarenin ihalelerine katılamazlar.

(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminat-

ları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edile-

memesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale

iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 10 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten

idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının

özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onay-

lanması kaydıyla, teknik şartnameler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
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(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale

dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve

ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar

içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygun-

luğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanım-

lamalara yer verilir. Yapılan faaliyetle doğrudan ilişkili olan uluslararası birlik veya üst kuru-

luşlar tarafından şart koşulanların dışında belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya

ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer veril-

meyecektir.

(4) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik

özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek

şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 11 – (1) İhale konusu mal ve hizmet alımlarının isteklilere tekliflerini hazır-

layabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle açık ihale usulü ile yapılacak olan ihaleler,

ihale tarihinden en az 15 gün önce Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde en az birer

defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

(2) Gazetelerde yayımlanacak ilanlar, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen mahalli

gazetelerde ilan edilir.

(3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili

idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın

araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

(4) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanın dışında işin önem ve özelliğine göre ihale-

leri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı

veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

Ortak girişimler

MADDE 12 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluk-

larıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını

ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş

ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi

durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir-

ler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yap-

tıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmala-

rında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması

halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşme-

sinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek
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veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu ol-

dukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel

kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör

ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 13 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun

tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ida-

renin internet sitesinden ilan edilerek hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara

ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün tek-

lifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edil-

mesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-

leye çıkılabilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 14 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek,

ç) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asa-

leten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

d) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 15 – (1) İdarece mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden

biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
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Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin

uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı

işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(2) 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlen-

dirme kriterine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik ko-

şullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilemez. Yeterlikleri tespit edilenler arasından ihale

dokümanında belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli

bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bil-

dirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 34 üncü maddeye uygun olarak be-

lirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterine göre tek-

liflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması,

b) Yurtdışında düzenlenecek olan uluslararası gençlik faaliyetlerine yönelik mal ve hiz-

met alımları,

c) İdare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin

ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması teknik

ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde

belirlenen limitin üç katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak ihalede ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak ya-

pılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. İhale komisyonu, davet ettiği isteklilerle

idare tarafından 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen de-

ğerlendirme kriterlerine göre işin mal veya hizmetin teknik detayları ve mali yeterlikleri ko-

nusunda ayrı ayrı görüşür ve son teklifleri de alarak ihaleyi en düşük teklif sahibine yapar ve

sonuçlandırır.

(3) Birinci fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi

içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin

teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi,
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b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve

toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden

alınması,

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi

gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen limitin üç

katını aşmayan ihtiyaçlara ilişkin alımlar,

d) Gençlik faaliyetleri kapsamında temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve iaşeye iliş-

kin alımlar,

e) Gençlik faaliyetleri sırasında zorunlu ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi

sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

f) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağ-

lanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları,

g) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri, senaryo, özgün müzik ulus-

lararası organizasyonların tanıtım ve logoları, açılış ve kapanış törenleri; yurt içinde veya yurt

dışında düzenlenecek, uluslararası gençlik faaliyetlerinin İdarece görevlendirilecek kurullar

tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede

sayılan yeterlik kurallarını arama, sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetki-

lisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihti-

yaçlar temin edilir.

(3) Ancak; birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen alımlar için bu Yönetmeliğin

5 inci maddesinde belirtilen şekilde komisyon kurularak ihtiyaç temin edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin İlanı, İhale Dokümanlarının Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler ol-

duğu,

d) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

ğ) Teklif ve sözleşme türü,
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h) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda ge-

çici teminat verileceği,

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi,

i) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

j) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-

tajı uygulanıp uygulanmayacağı,

k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21 – (1) 11 inci ve 20 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar

geçersizdir. Bu durumda, ilan, bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) Ancak, 11 inci maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulma-

ması halleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulun-

ması durumunda, idarece ilanların yayımlanmasını takip eden günden itibaren ihale gününden

iki gün öncesine kadar hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleşti-

rilebilir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 22 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yapılacak ihalenin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve ge-

rekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zo-

runludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ç) İsteklilere talimatlar,

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

f) Tekliflerin geçerlik süresi,

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil

olacağı,

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken

ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

ı) Teklif ve sözleşme türü,

i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale komisyonunun ser-

best olduğu,
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1) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar,

m) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı

yükümlülükler,

o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,

ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

p) Anlaşmazlıkların çözümü,

r) İhale konusu alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olduğunun belirtil-

mesi,

s) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

ş) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya

bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif

verilip verilemeyeceği, verilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 23 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak

isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini

aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 24 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tuta-

nakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilme-

sini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya

isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Ya-

pılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif

verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale

dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle teklif-

lerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus

olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde,

teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif

verme imkanı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan

hususlarla ilgili olarak ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak açık-

lama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe

kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en geç iki gün öncesinde

bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak ve isteklilerin faks numaralarına faks

ile de gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 25 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-

yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan

idarenin adı ve adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-

nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile

birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve

teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış

olması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar

karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın

iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin

ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 26 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ih-

tiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin ka-

bulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 27 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici te-

minat alınması zorunlu değildir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 28 – (1) 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 ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya

benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların

veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul

edilir.
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(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi is-
tekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim
edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile söz-
leşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat söz-
leşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(7) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihti-

yati tedbir konulamaz.
Teminat mektupları

MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak
kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması ha-
linde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının
süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

(2) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması

MADDE 30 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye
verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komis-
yonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun ol-
mayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca
imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, kar-
şılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili istekli-
lerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde
teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan
tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
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(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-

tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edi-

len isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını

değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece

belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen

sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir

kaydedilir. Bu ilk değerlendirme sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici te-

minatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşa-

mada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cet-

vellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 32 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 31 inci maddeye göre değerlen-

dirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı

aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif

sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak

ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin ve verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı

düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen

veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(3) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale

Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 33 – (1) İdare, ihale komisyonunun gerekçesini belirtmek suretiyle vereceği

kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin

iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin red-

dedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte

bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 34 – (1) 31 ve 32 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale,

ekonomik açıdan en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
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(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-

daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki

unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal

değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-

lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlar da ekonomik açı-

dan en düşük teklif olduğu takdirde, ihale dokümanında belirtilen belgeler dikkate alınmak su-

retiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-

yılır.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan is-

tekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan

yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı

günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün

isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine

postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın

isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere

aynı şekilde bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 16, 17 ve 18 inci maddelere

göre yapılan ihalelerde beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Sözleşmeye davet

MADDE 36 – (1) 35 inci maddeye göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden veya ön

mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden

itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç üç iş günü

içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı elden tebliğ

edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.
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(2) 37 nci madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danış-

manlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra

hükümlerine göre yapılır.

Kesin teminat

MADDE 37 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan

istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

(2) Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla,

kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak

edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme yapılmasında görev ve sorumluluğu

MADDE 38 – (1) İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihi itibariyle 8 inci maddenin

ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair bel-

geleri ve 37 nci maddeye göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Söz-

leşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle

8 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda ol-

madığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması duru-

munda geçici teminatı gelir kaydedilerek 46 ncı madde gereğince altı aydan az olmamak üzere

bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(4) Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetki-

lisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve

usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli

ile sözleşme imzalanabilmesi için 36 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün

içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şe-

kilde tebligat yapılır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin

teminatı ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması

durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 39 – (1) İdare 36 ve 38 inci maddelerde belirtilen süre içinde sözleşme yapıl-

ması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü

yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü

içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş

giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.
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İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 40 – (1) 18 inci maddenin üçüncü fıkrası hariç bütün ihaleler bir sözleşmeye

bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafın-

dan imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylat-

tırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Danışmanlık hizmetleri

MADDE 41 – (1) Uluslararası gençlik faaliyetlerine ilişkin olmak üzere plan, proje,

yazılım geliştirme, tasarım, denetim, kontrolörlük ve yaklaşık maliyet ve/veya teknik şartname

hazırlattırılması gibi teknik, mali veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet su-

nucularından alınabilir.

(2) Danışmanlık hizmet alımı bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olarak belli

istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyet Kamu İhale Kanununun

13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları

için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle

gerçekleştirilebilir.

(3) Teknik şartnamenin danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılması durumunda

teknik şartnameyi hazırlayan danışmanlık hizmet sunucusu o işin ihalesine katılamaz.

Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi

MADDE 42 – (1) Danışmanlık hizmet alım kapsamında yapılacak ihalelerde ilan ya-

pılması zorunlu değildir. Ancak idare işin özelliğinden veya teknolojik özelliklerinden dolayı

11 inci maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde ön yeterlik ilanı verebilir.

(2) Ön yeterlik ilânında adayların genel uygunluklarını, malî kapasitelerini ve teknik

yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır.

Ayrıca bu ilânda, kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı

veya sayı aralığı belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilâ-

nında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit

edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.

İhaleye davet

MADDE 43 – (1) 42 nci maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve

malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en çok 15 gün süre verilerek, ihale dokümanı ile birlikte

ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan-

lar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır.
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(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan

hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yedi gün öncesine kadar yazılı olarak açık-

lama talep edebilir. İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan

bütün isteklilere son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını te-

min edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.

(3) Davet mektubu gönderildikten sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleş-

tirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi

veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.

Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa

listede yer alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi

sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle

tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya

mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini

bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme

imkanı sağlanır.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

MADDE 44 – (1) İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı

teklif mektubu ile istenmiş ise geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine

malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 25 inci maddede

belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

(2) Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini

oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(3) Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas

açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından

imzalanır ve mühürlenir.

(4) Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak,

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe

ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

MADDE 45 – (1) İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş ol-

duğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale

komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun

olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarf-

lar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin

tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî tek-

lifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde
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paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine

veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Tek-

lifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(2) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alına-

maz ve değiştirilemez.

(3) Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî de-

ğerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise malî

teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve malî puan için be-

lirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit

edilir. Teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere

hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.

(4) İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen yeterlik kriterlerin belirlenmesinde;

benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, or-

ganizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki ni-

telikleri esas alınır.

(5) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas

bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenme-

diği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen istekli-

lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olma-

ması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede istekli-

lerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri

tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değer-

lendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını

belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait tek-

lifler değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari

teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin

açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edi-

leceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere

de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

(8) İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuç-

ları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde mu-

hafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bı-

rakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edi-

lerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üze-

rinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet

açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin so-

nuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.
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(9) Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne

uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu

ile varsa geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir.

(10) Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık kat-

sayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı,

sözleşme şartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak

bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmama-

lıdır. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekli ile

ihale yapılır.

(11) İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(12) Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin söz-

leşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece varsa geçici teminatı gelir

kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en

yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. İkinci

isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece varsa geçici

teminatı gelir kaydedilir.

(13) Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda

üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yasaklar

İhalelere katılmaktan yasaklama

MADDE 46 – (1) 14 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit

edilenler hakkında fiil veya davranışların özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla

kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yap-

mayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve ku-

ruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, İdare tarafından

verilir.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket

ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından faz-

lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama

kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna

göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye

şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla

bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edi-

lenler, idarece o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği

tarihe kadar idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.
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(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi

izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere

en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler, ihale süreci ile ilgili

bütün işlemleri, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak

gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle, işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin

veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre

yasal mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdarece uyulması gereken diğer kurallar

MADDE 48 – (1) İdarece mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşa-

ğıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

a) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin kar-

şılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ila-

nın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 11 inci

maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz

önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zo-

runludur.

c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kal-

maksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen

teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma

saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

ç) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak stan-

dart ihale dokümanları ve tip idari şartnameler esas alınır.

Tebligat

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler

hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER

DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şir-
ketine ait hurda, ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaç dışı deniz vasıtası, taşıt, iş makinesi ile malzeme
ve yedek parçaların satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygu-
lamaları Hakkında Kanunun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Deniz vasıtaları: Şirket mülkiyetinde bulunan her türlü motorlu ve motorsuz deniz

araçlarını,
b) Genel Müdür: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
c) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya ta-

mir için yapılacak masraf ekonomik olmayan, teknik özelliği azalan veya kullanılmayacak de-
recede hasara uğramış olması nedeniyle ancak hurda olarak değer ifade eden deniz vasıtası, iş
makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve her türlü malzemeleri,

ç) Hurda taşıt: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hüküm-
lerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili madde-
leri doğrultusunda, hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan taşıtları,

d) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen
ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine
imkân bulunmayan yeni, kullanılmamış, kullanılmış, sağlam veya onarım ile kullanılabilir du-
rumdaki deniz vasıtası, taşıt, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve her türlü malzemeleri,

e) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,
f) İşletme: Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürüten işletme müdürlüklerini,
g) Satış yetkilisi: Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki sınırları dahilindeki yetki-

lileri,
ğ) Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketini,
h) Ünite: Genel Müdürlük birimleri ile işletme müdürlüklerini,
ı) Üst Birim: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yar-

dımcılarını,
i) Yönetim Kurulu: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,
j) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün kara vasıtalarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetkiler, Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun Kuruluşu

Satış yetkisi
MADDE 4 – (1) Satış yetkisi, Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki limitleridir.
Tespit işlemleri
MADDE 5 – (1) Taşıtların hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belir-

lenmesi için Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak komisyon teşkil et-
tirilir.

(2) Deniz vasıtası, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve malzemelerin hurda
veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi işlemleri ilgili ünitesince veya Des-
tek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Değer takdir komisyonunun kuruluşu ve çalışması
MADDE 6 – (1) Değer takdir komisyonları, Üst Birim tarafından belirlenen, satışı talep

eden üniteden konu hakkında bilgi sahibi iki personel ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğından bir personel olmak üzere en az üç asil ve her asil üyenin yedeklerinden oluşur.

(2) Asil üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden ola-
maz.

(3) Üst Birim tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır. Komisyon üye
tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy
kullanmaktan kaçınamaz ve çekimser oy kullanamaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun
sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

(4) Komisyon üyeleri, onayı takip eden beş iş günü içinde toplanır. Asil üyelerin top-
lantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle katılamaması veya görevinden
ayrılması halinde yerlerine yedek üye görev yapar.

(5) Komisyon üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve
kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(6) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde komisyon başkanı konu ile ilgili personelin
bilgisine başvurabilir.

(7) İstanbul il sınırları dışında kalan ünite ve işletmelerde, Üst Birim tarafından verile-
cek yetki dahilinde, komisyon işletme müdürleri veya ünite müdürleri tarafından konuyla ilgili
personelden oluşturulabilir.

Tahmini bedelin tespiti
MADDE 7 – (1) Üst Birimce oluşturulan değer takdir komisyonu tarafından her türlü

fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir.
Komisyonun gerek görmesi üzerine tahmini bedel 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 18 inci maddesinde yer alan ihale usullerine göre uzman bir kuruluşa tespit ettiri-
lebilir.

(2) Değer takdir komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel, satışı gerçekleştirmek
üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satış

Taşıtların satışı
MADDE 8 – (1) Hurda taşıtların satış işlemleri, Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi ile

30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araç-
ların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilir.

7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 103



Hurda satışı
MADDE 9 – (1) Her çeşit hurdanın satış işlemleri, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılır.
İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemelerin satışı
MADDE 10 – (1) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, 31/10/1972 tarihli ve 7/5472

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve
Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karar hükümleri doğrul-
tusunda en az iki kez piyasaya satışa arz edilerek değerlendirilir. Piyasaya satılarak değerlen-
dirilemeyenler, 3/7/2003 tarih 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nunun 37 nci maddesinde yer alan kuruluşlara sorularak talepleri halinde satılır. Satışı gerçek-
leşemeyenler Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satış suretiyle devredilir.

Satış komisyonunun kurulması
MADDE 11 – (1) Satış komisyonu motorlu deniz vasıtalarının satışı için Yönetim Ku-

rulu, diğer satışlarda satış yetkilisi tarafından seçilen; satışı talep eden üniteden konu hakkında
bilgi sahibi en az iki personel, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İdari Mali ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Başmüşavirliğinden birer personel olmak üzere en az beş asil ve
her asil üyenin yedeklerinden oluşur. Asil üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulun-
madıkça farklı üniteden olamaz.

(2) Satış yetkilisi tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır.
(3) Satış komisyonu üyelerine ihale dosyasını, şartnameleri, ilan metinlerini, ihale ön-

cesi yapılan tüm işlemleri inceleme ve satış hakkındaki işlerle ilgili gerekli bilgileri edinme
imkan ve yeterli zaman verilir.

(4) Asil üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle ka-
tılamamaları veya görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler görev yapar. Bu du-
rumda asil üyenin mazereti komisyon başkanlığına yazılı olarak iletilir ve bu durum toplantı
tutanağına yazılır.

(5) Satış komisyonu üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy
ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar.
Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

(6) Satış komisyonu üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez
ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(7) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde komisyon başkanı konu ile ilgili personelin
bilgisine başvurabilir.

(8) Satış komisyonunun aldığı karar, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, satış ona-
yı alınmak üzere motorlu deniz vasıtaları için Yönetim Kurulu, diğer satışlarda satış yetkilisinin
onayına sunulur. Satış komisyonu kararları, satış yetkisi sınırlarına göre onaylandıktan sonra
kesinlik kazanır.

Satış komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Seçilen satış şekline göre satış işlemlerini yapmak.
b) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp de-

ğerlendirmek.
c) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış

işleminin iptalini teklif etmek.
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ç) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde satışa dair komisyon kararı vermek.
d) Komisyon kararını ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunmak.
Satış usulleri
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak satışlarda aşağıdaki usuller

uygulanır.
a) Kapalı teklif usulü satış
b) Pazarlık usulü ile satış
c) Açık artırma usulü satış
(2) Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı satışın niteliğine göre satış

yetkilisi tarafından belirlenir.
(3) Satış komisyonu, ihaleye devam eden isteklilere yapacağı duyuru ve şartnamede

belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullerle so-
nuçlandırabilir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 14 – (1) Kapalı teklif usulü, bütün isteklilerin kapalı zarf ile teklif verebileceği

usuldür.
(2) Teklif bedelinin tahmini bedeli geçmesi kaydıyla, satış komisyonu kararı ve satış

yetkilisinin onayıyla tek teklif ile de satış işlemi gerçekleştirilebilir.
Pazarlık usulü
MADDE 15 – (1) Satışa birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak

şartı ile başlanabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif
sahibi ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir.

(2) İhalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahip-
leriyle, pazarlık görüşmelerinin müştereken yapılmasına satış komisyonunca karar verilebilir.

(3) Pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete
engel teşkil etmemek, satış ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve
pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni
esaslar belirlenebilir.

(4) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerinde ihale
kalanın neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında açıklanır.

(5) İlanda ve/veya şartnamede belirtilmiş olması koşuluyla, satış komisyonunca gerekli
görüldüğü takdirde satış, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık
artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

(6) Görüşmeler satış komisyonu tarafından tutanağa geçirilir, tutanak satış komisyonu
üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

Açık artırma usulü
MADDE 16 – (1) Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve

ihale ilanında, ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları satış
komisyonunca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler.

(2) İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her aşamasında verilecek tekliflerde asgari ar-
tırılabilecek miktar komisyonca belirlenir.

(3) Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek açık artırmaya başlanılmadan önce
hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Komisyonca gerekli görülen hallerde süre bir defaya
mahsus olmak ve en çok önceki sürenin yarısını geçmemek üzere artırılabilir. Bu işlemler ve
komisyonca belirlenecek teklif verme sırası teklif sahiplerinin huzurunda komisyonca bir tu-
tanakla tespit edilir.
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(4) Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya bu de-
ğerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam olunur. Teklif sahipleri bir önceki
teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada yeni bir
teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu
duyuru üç kez yapılır. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir.

(5) Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve
teklif sahiplerince imzalanır.

Doğrudan satış
MADDE 17 – (1) 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
37 nci maddesi doğrultusunda hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan
iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel ida-
relerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve
kira bedellerini taksitlendirerek diğer satış yöntemlerine başvurulmaksızın doğrudan satışa,
Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması, ilana çıkılması ve sözleşme
imzalanması zorunlu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık

İhale işlem dosyasının hazırlanması
MADDE 18 – (1) İhalesi yapılacak her iş için Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca

bir işlem dosyası düzenlenir. Alınan olurlar, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından
sunulan başvurular veya teklifler, değer takdir komisyonu ile satış komisyonu tutanak ve ka-
rarları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bu dosyada bulunur.

Şartname
MADDE 19 – (1) Şartnamelerde ihale konusu işlemin her türlü özelliğini belirten özel

ve teknik şartlar ve varsa ekleri satışı talep eden ilgili birimlerce hazırlanır ve ihale işlem dos-
yasına eklenir.

Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar
MADDE 20 – (1) Şartname ve sözleşmelerde satış işleminin özelliğine göre özel ve

teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlar yer alır:
a) Taraflar.
b) Satış konusu.
c) Birimi.
ç) Evsafı ve görülmesi.
d) Artırma ve eksiltme haddi.
e) İhaleye katılabilme ve ihaleden vazgeçme şartları.
f) Teklif verme şekli.
g) Devir, teslim yeri ve şartları.
ğ) Tarafların yükümlülükleri.
h) Sözleşme süresi.
ı) Ödeme şartları.
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i) Geçici ve kati teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edileceği.
j) Teminat ve belgelerin iadesi.
k) Mevcut ve muhtemel her türlü vergi, resim, fon ve masrafların istekliye ait olacağı.
l) Cezai şartlar.
m) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.
n) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan mali ve teknik yeterlilikler.
o) Tekliflerin geçerlilik süresi.
ö) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.
p) Kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri.
r) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı.
s) Gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ön şartlar.
Geçici teminat
MADDE 21 – (1) Geçici teminat, takdir edilen kıymet bedelinin % 3’ünden az olma-

mak üzere belirlenir.
(2) Şirket tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri

değerlendirme dışı bırakılır.
(3) Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre teklif geçerlilik süresinden iti-

baren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
(4) Teminat mektupları, teklif zarfının içinde satış komisyonuna sunulur.
(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar satış komisyonunca teslim alınmaz. Bun-

ların niteliklerine göre Şirket banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının
teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Geçici teminatın iadesi
MADDE 22 – (1) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci tek-

lif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait
geçici teminatlar ise iade edilebilir.

(2) Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı satış bedelinin yatırılması veya kesin
teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.

(3) Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat; üzerinde
ihale kalan isteklinin, satış bedelini yatırması veya kesin teminatı verip sözleşmenin imzalan-
ması halinde iade edilir.

(4) Geçici teminat, Şirket tarafından istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir.
Kesin teminat
MADDE 23 – (1) Kesin teminat, ihale bedelinin % 6’sından az olmamak üzere belir-

lenir.
(2) Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kesin teminat alınmayabilir.
Kesin teminatın iadesi
MADDE 24 – (1) Satış işleminin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun biçimde

yerine getirildiği ve Şirkete herhangi borcun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 25 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertibi-

litesi kabul edilen yabancı para.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler ye-

rine düzenlenen belgeler.
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(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-
kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 26 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları

adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:
a) Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Ka-

nunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kap-
samına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) Şirketin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
c) Şirketin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, so-

nuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve

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

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

e) Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) nu-
maralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenecek yabancı ülkelerin
isteklileri.

f) Şirket bünyesinde bulunan veya şirket ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip
oldukları şirketler.

(2) Birinci fıkradaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak
geçici teminatları ceza olarak gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi
aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmışsa teminatı
ceza olarak gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

(3) Kısmi teklif verilen durumlarda, yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istek-
lilerin uhdesinde kalan kısım iptal edilerek teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 27 – (1) İhaleye katılanların aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulun-

ması yasaktır.
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
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ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek.

d) 26 ncı madde kapsamında olmak.
(2) Birinci fıkrada belirlenen unsurların birinin işlenmesi ve tutanakla tespit edilmesi

halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
Bu durumda, alıcının Şirket ihalelerine katılması bir yıl süreyle yasaklanır ve teminatları ceza
olarak gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale İşlemleri

İhalenin duyurulması
MADDE 28 – (1) İhale, Şirketin firma adresleri listesinde yer alan ve iştigal konusu

uygun olan firmalara bildirilir ve ayrıca Şirketin internet sayfasında ilan edilir. İhale, Şirketin
gerekli görmesi halinde başka usullerle de ilan edilebilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır.
Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, satış yetkilisinin onayı ile bu
değişiklik ihalenin duyurulduğu aynı usullerle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılır.

İlanda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 29 – (1) İlanlarda,
a) Satışın niteliği ve yeri,
b) Şartname ve belirlenecek diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağ-

lanabileceği,
c) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,
ç) İhalenin hangi usulle yapılacağı,
d) Teminatın alınması ile ilgili hususlar,
e) Şirketin, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi

yapıp yapmamakta serbest olduğu,
f) Satışın özelliğine göre gerekli görülecek diğer ön şartlar,
açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 30 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı ve
soyadı veya unvanı, tebligata esas açık adresi, satışa ait dosya numarası yazılır ve zarfın kapağı
istekli tarafından imzalanarak istekliye ait kaşe ile mühürlenir. Bu şartları taşımayan zarflar
açılmadan değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtil-
mesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde silinti,
kazıntı ve düzeltme bulunmaması ve adı ve soyadı veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili ki-
şilerce imzalanmış olması gerekir. İhale dokümanının her sayfasının isteklice imzalanarak zar-
fın içine konulmuş olması, isteklinin ihale dokümanını okuduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği
olarak değerlendirilir. Teklif edilen bedelin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde teklif
değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Gönderilecek tekliflerin ihale
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dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alın-
mayarak iade edilirler.

(4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(5) Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde, teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı

takdirde gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 31 – (1) Satış komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif

verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye
başlanır. Satış komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun
olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlem-
lere ilişkin hazırlanan tutanak satış komisyonunca imzalanır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) Satış komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere

net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir
şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun
olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.

(2) Teklifleri usule aykırılıktan dolayı 31 inci maddeye göre değerlendirme dışı bıra-
kılmasına karar verilenlerin haricindeki teklif sahiplerinin 31 inci maddede belirtilenler hari-
cindeki belgelerinin eksik olması veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde,
Şirketçe belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak
istenir.

(3) Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle komisyonca düzeltilir.
İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirilme
dışı bırakılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

(4) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme
dışı bırakılır. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendiri-
lir.

(5) Kapalı teklif usulünde; birden fazla istekli tarafından aynı bedeli içeren uygun teklif
verildiği takdirde, aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu is-
teklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 33 – (1) Satış komisyonunun kararı üzerine Şirket, verilmiş olan bütün tek-

lifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün
isteklilere yazılı olarak bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez. Şirket talepte bulunan isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini
bildirir.

Satışın karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 34 – (1) 31 inci ve 32 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda

ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.
(2) Satış komisyonu gerekçeli kararını, ihaleyi sonuçlandırmamış ise nedenlerini belir-

terek, satış yetkilisinin onayına sunulmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunar.
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(3) Satış komisyonu satış konusu varlıkların daha önce en az bir kez satış ihalesine çı-
kılmış olması koşuluyla sonraki ihalede tahmini bedelin altında teklif alınması durumunda pi-
yasa rayiç fiyatlarını göz önüne alarak satışa karar verebilir.

(4) Satış özelliği veya yetki sınırlarına göre satış yetkilisi, ihale kararını onaylar veya
iptal eder.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 35 – (1) İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş işgünü içinde

ihale üzerinde bırakılan alıcıya imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat
adresine postalanmak suretiyle ya da faks yoluyla bildirilir. Mektubun postaya verildiği gün
dahil olmak üzere takip eden onuncu gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

Gizlilik
MADDE 36 – (1) İhale dosyası hazırlanmasından, satış komisyonunun kararının onay-

lanmasına kadar olan süreçte gizlilik esastır. Bu hususlarla ilgili işlemleri açıklayan, gizlilik
icaplarına riayet etmemek suretiyle bunların duyulmasına sebebiyet veren ve gereksiz yere iş-
lemleri geciktirenler hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Sözleşme

Sözleşmeye davet
MADDE 37 – (1) 35 inci maddede belirtilen tebligat sürelerinin bitimini izleyen günden

itibaren ihale üzerinde kalan istekli, alıcı durumuna geçer ve beş iş günü içinde sözleşmeyi im-
zalamak zorundadır. Tebligat adresi yurtdışı olan isteklilerin tebligat ve sözleşme imzalama
sürelerine on iki gün ilave edilir.

Sözleşme yapılmasında alıcının görev ve sorumluluğu
MADDE 38 – (1) İhale üzerinde kalan alıcı sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
(2) Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek

kalmaksızın ihale üzerinde kalan alıcının geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Şirket,
satış yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile
sözleşme imzalayabilir. Ancak, en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabil-
mesi için 35 inci ve 37 nci maddelere göre tebligat yapılması zorunludur.

(3) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif
sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 39 – (1) Sözleşmeler, Şirket tarafından hazırlanır ve Şirket yetkilileri ile alıcı

tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve
onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Alıcının ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde sözleşmeler ortak girişimin
yada konsorsiyumun bütün ortakları tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim

Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI MEDENİYET VE

BARIŞ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Mede-

niyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve

Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KAMMER): Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; medeniyet ve barış çalışmaları ile ilgili bilimsel araş-

tırmalar ve karşılaştırmalı incelemeler yapmak; dünya barışına katkı sağlamak için öneriler ve

çözümler üretmek, toplumların birbirlerini anlamalarına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak;

dünya medeniyetleri ve barış konularında projeler yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurtiçi

ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteği vermek, uzman ve

araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Medeniyet ve barış çalışmaları ile ilgili bilimsel araştırmalar ve karşılaştırmalı ince-

lemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak,
b) Dünya barışına katkı sağlamak için, çatışma alanları ve konuları üzerinde incelemeler

yapmak, barış önerileri ve çözümleri üretmek; barış hareketlerine ve toplumların birbirlerini
anlamalarına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

c) Medeniyetleri ve dünya barışını oluşturmada, sosyal ve beşeri bilimlerin, temel bi-
limler ve fen bilimlerinin farklı rolleri ve önemlerinden hareketle, konuyla ilgili disiplinlerarası
çalışmaları özendirmek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez ve ilgili kurumlarla işbirliği yap-
mak; yapılacak protokoller kapsamında paydaş faaliyetler sürdürmek, araştırma faaliyetleri ve
bilimsel değişim programlarının temelini oluşturmak, organize etmek ve işleyişini sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılar yap-
mak, sertifika programları açmak,

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına, medeniyet ve barış
çalışmalarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak,

f) Dünya medeniyetleri ve barışı konularında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesini
sağlamak,

g) Medeniyet ve barış araştırmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası projeler
yapmak ve bu alanda çalışma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini desteklemek,

ğ) Medeniyet ve barış araştırmaları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları değerlendirerek
başvuru kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı
arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
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c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak iki ayda bir kez toplanır.
Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yöne-
tim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili Müdürün getireceği konularda kararlar al-

mak,
ç) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar
yapmış ya da yapmakta olan en fazla altmış kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üni-
versite dışından veya yurtdışından da üye seçilebilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlen-
dirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere üye görev-
lendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu toplantısına Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kararı ile ge-
rek görüldüğünde görüşlerine başvurmak üzere Üniversite içinden veya dışından uzmanlar da-
vet edilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulu-
nur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı lisansüstü eği-
tim veren enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik,
bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders
plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi
ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/ana sanat dalını,
d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden

öğretim üyesini,
e) Enstitü: Bayburt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
f) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
ğ) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
ı) Uygulama esasları: İlgili enstitü için Senato tarafından onaylanmış uygulama esas-

larını,
i) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
j) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden ders kayıt baş-

langıç tarihi arasındaki süreyi,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,
l) YDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ ye eşdeğer

kabul edilen sınavları,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Şartları

Lisansüstü program açma

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar aşağıdaki esaslara göre açılır.

a) Enstitülerin anabilim/anasanat dalları; ilgili fakültelerin bölüm, anabilim/anasanat

dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre

açılır.

b) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili

enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından

değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla,

yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından

mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Belirlenen bu

programlar dışında öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından tespit edilir.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ilgili enstitünün uygulama

esaslarına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü kurulunda görü-

şülüp karara bağlanarak, Rektör oluru ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci

almak üzere verilebilir.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen

belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü

müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli veya tezsiz yüksek lisans

programına başvurabilmesi için; ilgili enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına

ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel

Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ilgili anabilim dalının ALES puanı-

nın %60'ı ile lisans AGNO’sunun % 40'ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan-

lara yerleştirilir.
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(5) Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının % 50’si, lisans AG-

NO’sunun % 30’u, yeterlik sınav notunun % 20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55’den az ol-

maması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için

ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci ka-

bulünde adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun % 60’ı, lisans

AGNO’sunun % 40’ı alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar,

en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara

yerleştirilir.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü

müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans

diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip ol-

maları gerekir.

(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, ilgili ALES puanının en az 55 olması

şartı aranır.

(5) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES

puanının en az 80 puan olması şartı aranır. Ayrıca, ALES puanının %60'ı ile lisans AGNO’ su-

nun % 40'ının toplamının 90 puandan az olmaması gerekir.

(7) Doktora programına, öğrenci kabulünde adayın YDS’den en az 55 puan veya Üni-

versitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olması ge-

rekir.

(8) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların, ilgili

ALES puanının % 60'ı, lisans AGNO’sunun % 20’si ve yüksek lisans not ortalamasının % 20’sinin

toplamı alınarak hesaplanan yerleştirme puanının 65 puandan az olmaması gerekir. Adaylar en

yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(9) Doktora programına, dört yıllık lisans diploması ile başvuranlar ise, beşinci fıkrada

belirtilen şartları sağlamak kaydı ile ALES puanının % 60'ı ile lisans ağırlıklı not ortalamasının

% 40'ının toplamı alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler.
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Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru ve kabul şartları

MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler-

arası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

(3) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için

ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu çalışmalara yüksek lisans derecesi ile başvuran aday-

ların öğrenciliğe kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınavı notunun % 60’ı,

lisans not ortalamasının % 20’si ve yüksek lisans not ortalamasının % 20’sinin toplamı en az

65 puan; lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise yeterlilik sınav no-

tunun % 60’ı ile lisans not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir.

Değerlendirme bu toplam puana göre yapılır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en

yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşların lisansüstü

programlara kabul şartları

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçe-

vesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü mü-

dürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü

programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında

YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK

tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin

dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin

birinden en az 55 YDS puanı veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden eş-

değer puan almak gerekir.

c) Ayrıca yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az

55 olması şartı aranır.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-

ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak anabilim dalının görüşü alınır ve başvur-

dukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik

jüri tarafından yapılacak Türk dili sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almak zorundadır.

Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı

şekilde yapılacak Türk dili sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora

programlarıyla ilişikleri kesilir. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe

başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.
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(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde

YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde

programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edi-

lir.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda

bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye

yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim ku-

rumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde

adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar

MADDE 11 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci

kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların

asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı dersleri, enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı

enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat

hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda

yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık

sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına

kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamam-

lanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders,

seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 13 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük

sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu

kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
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c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar,

kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelere göre öğrenci kabul edilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bi-

limsel hazırlık programı en az 12, en fazla 30 kredilik ders yükünden oluşur.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili enstitünün uygulama

esaslarına göre yürütülür.

(6) Bilimsel hazırlık programında azami süre bir akademik takvim yılıdır. Ancak öğ-

renciler, devamsız veya başarısız oldukları dersleri tekrar almak zorundadır. Bu programda ge-

çirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil

edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

arttırmak isteyenler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci ola-

rak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak,

öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredilerinden en fazla % 50’si,

daha sonra öğrencilik hakkı kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Hangi ders-

lerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerin uygulama esaslarında belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir

lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamam-

lamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için başvuruların akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili

enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının gö-

rüşleri alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi

halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.

Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 17 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvurama-

yan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belir-

lenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu

adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine

verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak

öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar

için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı ya-

tıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim

kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından

yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve ders kayıt

fişinin öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edil-

mesi gerekmektedir.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtla-

rını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-

me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-

leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme

hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-

dan derslere devam edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili enstitü/anabilim/anasanat dalı

tarafından zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı

olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için 4 kredi ve 20 AKTS değerinden fazla ola-

maz.
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(3) Uzmanlık alan dersi; haftalık 6 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak

atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin

öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından

açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi, yabancı uy-

ruklu öğrenci kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın 6 kredi saatlik uzmanlık alan dersine

ilave olarak 2 kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanır.

(4) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili enstitünün uygulama esasları ile

belirlenir.

Derslere devam

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için

%70 devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili ens-

titü müdürlüğü tarafından denetlenir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret

sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli

türlerde yapılabilir. Ancak özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim

üyesi tarafından sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haf-

tası içerisinde ilgili enstitü tarafından duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının

süresi iki ders saatidir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara

ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret

sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-

rilmez.

(6) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarında sınavlarla ilgili diğer hususlar Yük-

seköğretim Kurulu tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre düzenlenir.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 22 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütün-

leme sınavının % 70’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az

65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
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ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları

aşağıdaki Tablo 1’de belirtildiği gibidir:

Tablo – 1 Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA 4,00 90 – 100

BA 3,50 85 – 89

BB 3,00 80 – 84

CB 2,50 75 – 79

CC 2,00 65 – 74

FF 0,00 0 – 64

1) G (Geçer): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı

ile tamamlanması halinde kullanılır.

2) M (Muaf): Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları

veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları ders/derslerden

ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

3) D (Devamsız): Dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi du-

rumunda kullanılır. (FF) notu olarak değerlendirilir.

4) K (Kalır): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı-

sızlığı durumu için kullanılır.

5) E (Eksik Not): Mazeret hakkı verilen sınav için verilen nottur. Mazeret sona erdiğinde

verilen hakla başarılamaması durumunda E notu, (K) veya (FF) notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G), (M), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında de-

ğerlendirmeye alınmaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan

sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-

pılır.

Notların ilanı

MADDE 24 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en

geç onbeş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne

gönderir.

(2) Ara sınav ve kısa sınav notları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların

başarı durumu, ilgili enstitü müdürlüğüne ulaştırılması ve onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri

otomasyon programında veya duyuru panolarında ilan edilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren
en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının
ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü yönetimi, bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden il-
gili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim
üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenciye bil-
dirilir.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.
(2) Derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk ya-

rıyılda tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, bu derslerin en geç müteakip iki yarıyıl içerisinde
açılmaması durumunda, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve
enstitü yönetim kurulunca onaylanan eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Ders tekrarından veya eşdeğer dersten başarısızlık hâlinde öğrenciler, başarısız ol-
dukları dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.

(5) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız ol-
maları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması

MADDE 27 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.
(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak

hesaplanır. AGNO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, ta-
mamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi
saatinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun 22 nci mad-
dede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının,
toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak
şekilde yuvarlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-
lamaktır. Bu program toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer çalışması
tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her
yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de

seçilebilir. Bu derslerin toplamı 9 kredi saatten fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en

çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçile-

bilir. Bu şekilde alınan dersler toplam kredi saatinden sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından

yürütülür. Ancak, tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl yarıyıl sınavlarının baş-

langıcında teslim edebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan

öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ve/veya seminerden başarılı olmak zorundadır.

(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir

ve enstitüye protokolle ve/veya raporla bildirir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde

savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez da-

nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise en

geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğ-

rencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü

yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-

rektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ile ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, o anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı

doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı

takdirde en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim/anasanat dalındaki

doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile

ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan

da atanabilir.

(3) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili

enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.
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(4) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danış-

manlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü

müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin

tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-

rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-

ğiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak

ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrenci danışmanı, biri ilgili anabilim/anasanat dalı

öğretim üyesi, bir diğeri de enstitüye bağlı başka anabilim/anasanat dalından veya başka bir

yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil; birisi ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri

de enstitüye bağlı başka anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan

olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri beş asil, iki

yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o bilim dalı

için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde, jüri üç kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri

üyesi olamaz. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilmek üzere beş adet, ikinci tez danışmanı olması

durumunda yedi adet ciltlenmemiş tez örneğini ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı öğretim üyelerine ve dinleyiciye

açık olarak yapılır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tezin savunma süresi en az bir saat, en fazla iki saattir.

(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-

lemler ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.

(5) Tez sınavı sonunda jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı

verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-

titüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının

verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden

savunur. İlk savunma sonunda veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye

anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Yeni tez

konusu verilen öğrenci yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir. Kendisine yeni bir tez

konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek

koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları

yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-

maksızın öğrencilik statüleri devam eder. Ayrıca tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savun-

mada reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders

kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz

yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
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(6) Tez danışmanlığında, danışman öğretim üyeleri çalıştırdıkları öğrencilerin bilimsel

yönden yeterli olmadıklarına, uyumlu ve dikkatli çalışmadıklarına kanaat getirdiklerinde da-

nışmalıklarından vazgeçebilirler. Tez danışmanlığı anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları da sağlayan öğrenci, yük-

sek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren

en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Öğrencinin tezi, ilgili enstitü tarafından belir-

lenen ve onaylanan yazım kurallarına uygun bulunduğu takdirde öğrenciye Tezli Yüksek Lisans

Diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu

program toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi,

uzaktan eğitim programları hariç, yeterlik sınavından oluşur. Uzaktan eğitim programlarında

yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak

ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında

sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans

eğitimi yapılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sı-

navına alınır. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı bilim dalıyla

ilgili temel bilgiler değerlendirilir. Yeterlik sınavı, en az bir saat, en çok iki saat olmak üzere

sözlü olarak, öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Jüri, öğrenciye bi-

lim alanındaki bilgi düzeyini, araştırmaya eğilimini belirleyecek şekilde sorular sorar. Sınav

sonunda, jüri oy birliği/oy çokluğu ile kabul veya ret kararı verir. Sonuç, jüri başkanınca açık-

lanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından

yeterlik sınavına tabi tutulur. Tekrar başarısızlık hâlinde, öğrenci anabilim dalı önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya yeni bir danışman ile çalışmalarına devam

eder. Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir.
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Danışman atanması

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir. Tez da-

nışmanı atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Da-

nışman öğretim üyesi, 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar atanır.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-

ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili

enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezli yüksek

lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla ta-

mamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 24

krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ise en az 45 kredilik onbeş adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasından oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 24 kredi ve sekiz adet dersi başarıyla tamamlamış

bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Bu derslerin toplamı 9 kredi saatten fazla olamaz.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülür.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Bu Yönet-
melik hükümlerine göre ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilerin bu süreden önce de ilişiği
kesilebilir. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul
edilen ve tez çalışmasının gereklerini yerine getiren öğrencilerden, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler tezini en erken altıncı, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken sekizinci
yarıyılın bitiminde teslim edebilir. Ayrıca öğrenci, tez önerisi kabul edildikten sonra en az iki
dönem için başarılı tez çalışması ara raporu vermek zorundadır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ba-
şarısız oldukları derslerden başarılı olmak zorundadır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak birinci fıkrada belirtilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
onikinci yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise on sekizinci yarıyıl
sonuna kadar tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez sınavına girememeleri durumunda,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezlerini
jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 39 – (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak her öğrenciye, anabilim
dalı başkanlığının görüşünü de alarak bir danışman tayin eder. Danışman, ilgili enstitünün yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrencinin danışmanı ilk yarıyılın başında atanabilir. Tez
danışmanı atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. An-
cak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, yurt içi veya yurt dışında
bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan ikinci tez danışmanı atanabilir.
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(2) Danışman o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar

bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki profesör, doçent

ve yardımcı doçentlerden seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması

gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci

tez danışmanı atanabilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ikinci tez danış-

manı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu

kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları

belirler. Ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit

edilen tez önerisini, tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ens-

titüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlü-

ğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü alınarak öğrencinin tez danış-

manı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili

enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü

ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-

lebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-

renci, en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci ya-

rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Ha-

ziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı ya-

pılmaz. Belirtilen süreler sonunda doktora yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğ-

renci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına girer.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik

komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Anabilim/anasanat dalı başkanı, yeterlik komite-

sinin doğal başkanıdır. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla en az üç asil ve bir yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Jüri üye-

lerinden biri öğrencinin danışmanı olmak zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı

ve sözlü sınav süreleri bir saatten az, iki saatten fazla olmaz. Bu sözlü sınav dinleyicilere açıktır.

Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki

başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5)  Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki dönemde yazılı

sınava tekrar girer. İkinci kez başarılı olamayan öğrenci, aynı jüri ile izleyen ilk sınav döne-

minde yeterlik sınavına girer.

(6)  Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri

ile bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Öğrencinin sözlü sınavda

başarılı olamaması hâlinde aynı jüri ile izleyen ilk sınav döneminde sözlü sınavına girer.

(7) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders

yükünü tamamlamış olsa bile, 38 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra

da toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla yeni ders/dersler alması istenebilir. İlave

olarak alınacak bu ders/dersler başarılmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-

mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması duru-

munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, belirlenen formata uygun olarak

hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite

üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin

kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün

içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu

seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurma hakkına sahiptir. Bu talep,

enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme

komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Raporları komite ta-

rafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, anabilim dalı

önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya farklı bir konuda yeni

bir danışman ile çalışmalarına devam edebilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları
ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-
de sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri,
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğeri öğrencinin aynı veya
yakın anabilim dalından olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı
olan tezler için jüri yedi asıl, iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi
olarak atanır. Ancak, o anabilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişi-
den oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İlgili enstitü, öğrenciden jürinin oluştu-
rulabilmesi için nitelikleri ilgili enstitü uygulama esasları ile belirlenen bir yayını/çalışmayı
enstitüye teslim etmesini isteyebilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru – cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten az, iki
saatten fazla olmaz.

(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunma so-
nunda veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye anabilim dalı önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilebilir.
Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla
doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-
sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.
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(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam 24

krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ise en az 45 kredilik onbeş adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-

tim kurulu onayı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

de en çok 9 kredi seçilebilir.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Kredili ders-

lerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

lenler en erken altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci yarıyılın

bitiminde tez, sergi veya proje çalışmasını teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamam-

layamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ve uygulamalardan başarılı olmak zorun-

dadır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-

lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen

sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların on yarıyıl sonuna kadar tamamlaya-

madığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının isteği üzerine ilgili enstitü ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezini, sergi veya proje ça-

lışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje

çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı

olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 47 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-

titüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın, öğ-

rencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında olmak üzere, en geç dördüncü yarıyılın sonuna

kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler;

bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki öğretim

üyelerinden seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
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(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili enstitü

kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygula-

maları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını,

tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde

izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki ak-

saklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anasanat dalı

başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili

enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili

enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı

ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-

retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru – cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten

az, iki saatten fazla olmaz.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser ve temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencilere, yeniden tez danışmanı ataması ya-

pılır. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde

gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav

sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencilere yeni tez danışmanı atanarak

yeni bir tez konusu verilebilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, yeterlik çalışmasını en

geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sa-

natta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tez teslimi ile ilgili şekil şartları ilgili enstitü yö-

netim kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-

lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği
MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üni-

versiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve ben-
zeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, iste-
nildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca
değiştirilebilir.

Muafiyet
MADDE 51 – (1) Öğrencilerin, daha önce üniversite içi veya dışı lisansüstü programda

başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü müdürlüğüne
muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini
kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna
kadar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yö-
netim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili ens-
titü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bu-
lunduğu derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 22 nci maddede belirlenen harf not-
larından yüksek lisans için en az (CC) harf notu veya karşılığı, doktora için en az (CB) harf
notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarında başarılı/başarısız olarak değer-
lendirilen ders/dersler için en az (CC)/(CB) harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar
bu derslerden muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm
belgesinde (M) harf notu ile gösterilir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, der-
si alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Mazeretler ve kayıt dondurma
MADDE 52 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondur-
mak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvuru-
larını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sü-
renin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Haklı ve geçerli
nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi
ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt donduru-
labilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle,
öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
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(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunları nede-

niyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-

linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı

dondurulur.

(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim ku-

rulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak

üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-

mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

Disiplin

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise,

21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yö-

netici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitülerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5306 Karar Tarihi: 2/5/2013

Kurul Başkanlığının 30/4/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24/4/2013 tarih ve

20008792.47.1.10330 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile

Geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Turkland Bank A.Ş.’ye “kıymetli maden ve

taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması” işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda

izin verilmesine

karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAYITLI VE KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN 

DAĞITIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Mersin PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2013/56154 

Bu ihale 16.05.2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.  

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cami Şerif Mah. 5230 Sk. No. 2 Akdeniz/MERSİN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 324 238 90 10 – 0 324 238 07 08 

c) Elektronik posta adresi : mersin_malz@ptt.gov.tr  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin 

Dağıtım Hizmet alımı. (21 kişi)  

b) Yapılacağı yer : Mersin PTT Başmüdürlüğü ve bağlı işyerleri.  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim 

günüdür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Mersin PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdür Odası 

(2.kat 208 nolu oda) 

b) Tarihi ve saati : 17/05/2013 - 10:00  

c) Usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dökümanı MERSİN PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

(Malzeme Birimi) adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00,-TL karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar MERSİN PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü (Malzeme Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 3810/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 DEĞİRMENLERİNE AİT ÇEKİÇ KOLLARI VE 

BOĞAZ PLAKALARININ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Değirmen Bakım Servisindeki 1-4 ünitelerin değirmenlerinde kullanılmak üzere teknik 

şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar dahilinde gerekli parçaların aşınmaya dayanıklı saç 

malzemeden temin ve teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 -- 612 84 49 - 613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartname ve teknik resme göre aşınmaya dayanıklı 

saç malzemeden temin ve teslim işi …. 2100 Adet 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihine müteakip en geç 75 (Yetmişbeş) 

takvim gününde teslim edilecektir.  

d) Dos. No : 21 SEAS 13/52 2013/53752 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.05.2013 Çarşamba günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 75,00 TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

5 - Teklifler 29.05.2013 Çarşamba saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 3886/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ VE YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Elektro Hidrolik Delici ve Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/53998 

Dosya No : 1327047 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 2  ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Elektro Hidrolik Yükleyici yedekleri (29 Kalem)  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27.05.2013 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 40,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.05.2013 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3740/1-1 
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TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından çıkılan TMİ-380/13.3-2 

ÇEŞME TM ve TMİ-380/13.3-3 KARABURUN GIS İletim Trafo Merkezlerinin (Bakım ve 

Güvenlik Hizmetleri Hariç) birbirlerinden ayrı iki grup olarak hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre 

ile İşletilmesi hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 

59. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/52880 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon - Faks Numarası : 02324771300 - 02324771315-4771388 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü tarafından çıkılan TMİ-

380/13.3-2 ÇEŞME TM VE TMİ-380/13.3-3 

KARABURUN GIS İletim Trafo Merkezlerinin 

(Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) birbirlerinden 

ayrı iki grup olarak hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl 

süre ile İşletilmesi işi 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı 380kV ÇEŞME TM - 

Eski Urla Yolu, Zeytinalan Mevkii Çeşme - İZMİR 

ve 380kV KARABURUN GIS TM - (Balıklıova 

İltur Sitesi Sonrası 1.km Karaburun - İZMİR) 

adresinde yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

İZMİR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : İhale, 15/05/2013 tarihinde saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640 

 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 

bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 

meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 

oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 

aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir. 

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup 

Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla 

çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve İhale dokümanı satış bedeli 350,00.-¨ 

(üçyüzellitürklirası)+KDV’dir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00.-¨ 

(üçyüzyetmişbeştürklirası)+KDV’dir. (VAKIFBANK BORNOVA ŞUBESİ TR 41000 1500- 158 

00 72 92 29 34 31 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.) Bu bedeller karşılığı 

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

zorunludur. 

8 - Teklifler 13.06.2012 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 3730/1-1 
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İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden: 

YLİ Müdürlüğüne ait iş makinelerinin ve hafif araçların 35 kişi ile bakım, onarım ve 

tamirat işleri, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/55347 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-Milas- 

Muğla 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 5580293 (3 Hat) / 02525580307 

c) Elektronik posta adresi  : ylisatinalma@yli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmet alımının 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze bağlı, dekapaj ve kömür 

üretiminde kullanılmakta olan iş makinelerinin; 1 kişi 

mühendis, 12 kişi yağcı usta, 14 kişi tamir bakım usta, 5 

kişi kaynakçı usta, 2 kişi torna tesviye ustası ve 1 kişi 

kaportacı usta ile bakım, onarım ve tamirat işlerinin 12 

(oniki) ay süre ile yaptırılması hizmet alımı işidir. 

b) Yapılacağı yer : YLİ Müdürlüğü, Milas Sosyal Site ve İşletmeye ait iş 

makinelerinin ve diğer araçların çalıştığı yerler. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ayın ilk günü 

işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden 

itibaren 12 (oniki) aydır 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28/05/2013 - saat: 14.00 

4 - İhale Dökümanları 

a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği 

Milas-Ören Karayolu 23. Km. Milas-Muğla Tel:0252 5580293 / 3 Hat 

Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100 TL’yi yatırarak açıklama kısmına 

ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman 

satın alabilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, 28/05/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ 

Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo 

tarafından İşletmemiz muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul 

işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

zorunludur. 
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9 - Bu ihalede ‘’her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları’’ benzer iş kabul 

edilecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90(doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI 

TC. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02 

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04 

 3759/1-1 

—— • —— 

HUBUBAT İHRACAT İHALESİ YAPILACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile 15.05.2013 tarihinde, saat 10:30’da, TMO Genel 

Müdürlüğünde, Uluslararası İhracat İhalesi yapılacaktır. Teklifler isteklilerin önünde açıldıktan 

sonra, istekliler ilk tekliflerindeki liman, dönem, miktar vs. hususları aynı kalmak kaydıyla 

tekliflerinde hiçbir değişiklik yapmadan, ihale kararına esas olacak son artırımlı fiyat tekliflerini, 

yazılı ve kapalı olarak ihale komisyonunun belirleyeceği süre içerisinde, aynı gün ihale 

komisyonuna sunacaklardır. İhaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde fiyat artırımlı 

ikinci teklifi vermeyen isteklilerin, kapalı zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır. Bu 

ihalede, FOB esasına göre, mal bedelleri peşin ödenmek kaydıyla; 10.000 MT (+/- % 5)’a kadar 

İskenderun Limanından, 70.000 MT (+/- % 5)’a kadar Mersin Limanından, 30.000 MT (+/- % 5)’a 

kadar İzmir (Yeni Silo) Limanından, 20.000 MT (+/- % 5)’a kadar Bandırma Limanından, 50.000 

MT (+/- % 5)’a kadar Derince Limanından ve 60.000 MT (+/- % 5)’a kadar Tekirdağ Limanından 

olmak üzere toplam 240.000 MT (+/- % 5)’a kadar Kırmızı Ekmeklik Buğday satışa sunulacaktır. 

İhaleye verilecek teklifler, 16.05.2013 tarihi saat 20.00’a kadar geçerli olacaktır. 

Sadece yabancı isteklilerin katılabileceği bu ihaleye verilecek teklifin (Son teklif dikkate 

alınacaktır.) toplam tutarının % 3’ü oranında bir ay vadeli Geçici Teminat Mektubu, sözleşme 

aşamasında ise toplam mal bedelinin % 1’i oranında, yükleme döneminin bitiminden itibaren 1 yıl 

geçerli olmak üzere Kesin Teminat Mektubu verilecektir. Geçici Teminat Mektubu, ihalenin 

başkasına verilmesi veya iptali halinde serbest bırakılacak, ihaleyi kazanan isteklilerin teminatı 

ise sözleşmenin imzalanması ve Kesin Teminat Mektubu’nun verilmesini müteakip iade 

edilecektir. 

Konu ile ilgili şartnameler; TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından, TMO 

şube müdürlüklerinden, ihracatçı birliklerinden veya yurt dışındaki T.C. Ticaret 

Müşavirliklerinden ücretsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de 

temin edilebilecektir. 

TMO 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp; ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLETİŞİM ADRESİ: 

Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Bakanlıklar/ANKARA 

FAX NO  : (312) 416 34 00 (5 hat) 

 : (312) 417 59 34 

 : (312) 417 00 37 

 : (312) 417 72 23 

 : (312) 417 88 24 

TEL NO : (312) 416 31 47 – 416 31 46 – 416 31 56 

 : (312) 416 30 00 – 01 3895/1-1 
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NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Liman Stok sahasında bulunan toplam 

4.700 Ton Konsantre kolemanit (dökme) cevherin Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez stok 

sahasına kamyonlarla nakliyesi işi şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/56088 

1 - İdarenin : 

A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. 

Bigadiç/BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23 

C) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Bandırma Liman Stok sahasında bulunan toplam 

4.700 Ton Konsantre kolemanit (dökme) cevherin 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez stok 

sahasına kamyonlarla nakliyesi işi 

B) İşin Yapılacağı Yer : Bandırma Liman Stok Sahası ile Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü stok sahası arası 

3 - İhalenin  

A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Bigadiç/BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 16/05/2013 Perşembe Günü Saat: 14.00  

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 

Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda 

tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek 

olup; Bu tarih 13/08/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat 

olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;  

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.  

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları,  

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-

garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının 

düzenleyecekleri teminat mektupları, 

5 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü 

süreli olacaktır.  

6 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  

- Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı  



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören/ANKARA 

Tel: 0312 294 2000 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  

Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL Tel:0212 527 0909 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR Tel:0232 484 3717 

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 20,00 TL. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 30,00 TL. 

7 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 16/05/2013 Perşembe Günü Saat: 14.00’e kadar 

İşletme Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır. 

8 - İhale, 16/05/2013 Perşembe Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 

toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır. 

9.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

9.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresini gösteren belgeyi, 

9.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret 

veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini, 

9.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;  

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

9.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  

9.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

9.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  

9.10. Mali Durum Belgesini, 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

9.11. İş Deneyim Belgesini, 

İstekliler son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

9.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,  

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından 

benzerlik gösteren, aynı veya benzer özellik taşıyan her türlü araçla yapılan nakliye işleri benzer 

iş olarak değerlendirilecektir.  
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9.12. İstekliler : 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yurtiçi 

taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair TC. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan 

Taşıma Yetki Belgesi aslını veya noter onaylı suretinin ibraz edeceklerdir. 

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari 

taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak ihalede istenen 

taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini 

sunmak zorundadır. 

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları 

yeterlidir.” hükmü ile “diğer belge sahiplerinin 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde 

yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir. 

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

9.13. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

9.13.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.2, 9.3 - 9.4 ve 9.12 maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 9.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya 

tamamen verip vermemekte serbesttir. 3860/1-1 

—— • —— 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE 

ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 205 M.TON 

NONİYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2013/56001 

1 - Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 205 m. ton Noniyonik Flokulant, Açık İhale usulüyle 

satınalınacaktır. 

2 - Bu ihaleye yurtdışı istekliler katılabilecek olup yurtdışı isteklilere ait teklifleri vermek 

üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir. 

3 - Teşekkülün 

a) Adı ve Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 

Keçiören/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 294 20 00 – 294 22 11 

0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32 

c) Elektronik Posta Adresi  : maktug@etimaden.gov.tr 

4 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 205 m. ton Noniyonik Flokulant 

b) Teslim Yeri : CFR/CPT İstanbul 
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5 - Geçici Teminat : Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat 

vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize 

bakınız.). Geçici teminat teklif edilen para cinsinden 

(ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka 

Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. 

6 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A  06010 

Keçiören/Ankara 

b) Tarih ve Saati : 28/05/2013; 14.00 (yerel saat) 

7 - a) İhale Dokümanı Satın Alınabilecek ve Görülebilecek Yerler : 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A  06010 Keçiören/Ankara 

Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32 

- www.etimaden.gov.tr 

b) İhale Doküman Bedeli: 61.-USD veya 47.-EURO veya 110.-TL 

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları: 

Yurtdışı İstekli Temsilcileri için; 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR 080001001745377122455001) TL hesabı 

Yurtdışı İstekliler için; 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR 510001001745377122455003) EUR hesabı 

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen 

hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı 

maddedeki doküman satınalınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin 

edebileceklerdir. 

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 28/05/2013 tarih, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 14.00’de Satın Alma Dairesi Başkanlığında 

hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay 

bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.) 

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin 

edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir. 

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama 

hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya 

tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 3862/1-1 
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8.879 KG. MUHTELİF MADENİ YAĞ (TAMAMLAMA YAĞI NİTELİĞİNDE) 

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından: 

8.879 Kg. Muhtelif Madeni Yağ (Tamamlama Yağı Niteliğinde) Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2013/56228 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası-Bor/NİĞDE 

b) Telefon - Faks Numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07  

c) Elektronik Posta Adresi  : borseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu Malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Miktarı ve türü aşağıda belirtilmiştir. 
 

No Malzemenin Adı Evsafı Ölçüsü Miktar 

1 - Sanayi Dişli Yağı PO Grevis M 220 Kg. 1.850 

2 - Sanayi Dişli Yağı PO Grevis M 320 Kg. 1.480 

3 - Sanayi Dişli Yağı PO Grevis M 680 Kg. 185 

4 - Hidrolik Yağı PO HD 46 Kg. 3.600 

5 - Hidrolik Yağı PO Randoil HD 46 Kg. 180 

6 - Türbin Yağı PO Regaloil 68 Kg. 540 

7 - Dizel Motor Yağı PO 15W/40 Kg. 180 

8 - Genel Amaçlı Makine Yağı PO Spesiyol SAE 10 Kg. 540 

9 - Gres Yağı PO Süpergres EP 3 Kg. 180 

10 - Gres Yağı Shell Gadus V100 C3 Kg. 144 

   

Toplam: 8.879 

 

b) Teslim Yeri (leri)  : Fabrikamız Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 (On) 

gün içerisinde teslim edecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 22.05.2013 Çarşamba günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İstenmiyor. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler,  

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  

Sanayi sicil belgesi, Meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu ve İmalatçı 

yeterlilik belgesi 

4.3.2. Türk Standartlarına Uygunluk belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisi adresine 

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

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 3883/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Taşköprü Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İhale: 17.05.2013 İhale Yeri: Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu 

 

Sıra 

No Deposu Cinsi Ster M
3
 Parti 

Muh. 

Bed. Teminat 

1 Topçupınarı 2 SUB Çs Tom. Kln  30.000 1 290,00 262,00 

2 Ardıçlık 2 SUB Çk Tom. Kln  25.000 1 290,00 218,00 

3 Ardıçlık Topçupınarı 2 SNB Çs Tom. Kln  100.000 4 275,00 828,00 

4 Ardıçlık Topçupınarı 2 SNB Çk Tom. Kln  150.000 6 275,00 1.242,00 

5 Topçupınarı 2 SKB Çk Tom. Kln  25.000 1 255,00 192,00 

6 Topçupınarı 3 SUB Çs Tom.İnc  25.000 1 190,00 143,00 

7 Topçupınarı 3 SUB Çs Tom. Kln  100.000 4 230,00 692,00 

8 Ardıçlık 3 SUB Çk Tom. Kln  25.000 1 230,00 173,00 

9 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Çs Tom.İnc  300.000 10 170,00 1.535,00 

10 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Çk Tom.İnc  1.136.295 34 Muhtelif 5.436,00 

11 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Çs Tom. Krşk  60.000 2 200,00 362,00 

12 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Çk Tom. Krşk  60.000 2 192,00 347,00 

13 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Çs Tom. Kln  425.000 15 205,00 2.620,00 

14 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Çk Tom. Kln  927.625 27 Muhtelif 5.208,00 

15 Ardıçlık Topçupınarı 3 SKB Çs Tom.İnc  76.282 3 Muhtelif 361,00 

16 Ardıçlık Topçupınarı 3 SKB Çk Tom.İnc  230.919 10 Muhtelif 1.037,00 

17 Ardıçlık Topçupınarı 3 SKB Çs Tom. Krşk  95.000 3 175,00 500,00 

18 Ardıçlık 2 SUB Gök. Tom. Kln  47.011 2 Muhtelif 382,00 

19 Ardıçlık Topçupınarı 2 SNB Gök. Tom. Kln  67.423 3 Muhtelif 503,00 

20 Topçupınarı 3 SUB Gök. Tom. İnc  25.000 1 190,00 143,00 

21 Ardıçlık Topçupınarı 3 SUB Gök. Tom. Kln  85.000 3 225,00 575,00 

22 Ardıçlık Topçupınarı 3 SNB Gök. Kb. T. İnc  27.993 2 140,00 119,00 

23 Ardıçlık 3 SNB Gök. Tom. İnc  166.716 6 Muhtelif 841,00 

24 Ardıçlık 3 SNB Gök. Tom. Krşk  35.000 1 195,00 205,00 

25 Ardıçlık 3 SNB Gök. Tom. Kln  297.714 9 Muhtelif 1.740,00 

26 Ardıçlık 3 SKB Gök. Tom. İnc  35.000 1 160,00 169,00 

27 Ardıçlık 3 SKB Gök. Kb. T. Kln  8.660 1 145,00 38,00 

28 Topçupınarı Çam Tel Dir (7 Boy)  4.430 1 220,00 30,00 

29 Topçupınarı Çam Tel Dir (8 Boy)  1.794 2 225,00 13,00 

30 Topçupınarı Çam Tel Dir (9 Boy)  801 1 230,00 6,00 

31 Ardıçlık Topçupınarı Çam Mad. Dir. Krşk  143.038 8 125,00 541,00 
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Sıra 

No Deposu Cinsi Ster M
3
 Parti 

Muh. 

Bed. Teminat 

32 Ardıçlık Topçupınarı Çam Kağıtlık (M
3
)  335.000 11 Muhtelif 1.292,00 

33 Ardıçlık Göknar Kağıtlık (M
3
)  35.000 1 130,00 137,00 

34 Düzdağ Kırkçam 

Sarıkaya Sarayc 
Yap. Lif Yon. Od. 2696  14 65,00 5.269,00 

35 Ardıçlık İbreli Yakacak Odun 343  4 60,00 620,00 

   3039 5.106.701 196  33.779,00 

 

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredadı yazılı 196 parti orman emvali 

17.05.2013 tarihine rastlayan CUMA 14:00’de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz 

komisyonu huzurunda satılacaktır. 

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40 ı vergi ve fonlar peşin %60 ı 9 ay 

vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında emval %30 u vergi ve fonlar peşin 

%70 i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. 

Emvallerde 9 aylık %6.30 vade faizi mektuba ilave edilecektir. 

3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihden itibaren 15 gün içinde satışı 

yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu 

süre içerisinde tebligatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu 

tarihinden itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak 

tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile %1,5 emval gecikmesi artı KDV ve 

teminatın %6 ya çıkartılarak satış yaptırılabilir. 

4 - Alıcı Taahüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği %13,50 kanuni faiz ve iki 

ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır. 

5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 30 gün Bölge Müdürlüğünden izin 

alınarak aylık %1,5 gecikme +KDV'sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir. 

6 - İlanımız Antalya, Ayancık, Araç, Adana, Bolu, Boyabat, Bursa, Samsun, Balıkesir, Or. 

Gen. Müd.ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir. 

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren 

belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler 

vekaletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır. 

8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün 

önce hazır olup emvaller ve parti adedi %20 eksik veya %30 fazla olabilir. 

TEL: 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX: 0366 417 33 57 

BANKA HESAP NUMARASI: 9232823  (Taşköprü Ziraat Bankası) 

IBAN NO: TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01 3870/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

30/01/2013 tarihli ve 4265-72 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 13. Km. Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii (Pafta: 56, Parsel: 

1999) Sivrihisar-Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş 20/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27741 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm Madencilik İthalat ve 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 04/04/2012 tarihinde 

alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 6343-001, 6343-002, 6343-03 sayılı analiz 

raporlarına göre, istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm 

Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “8 inci maddenin ihlali” ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin 

dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-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 Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 3874/1/1-1 

————— 
24/01/2013 tarihli ve 4256-9 sayılı Kurul Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. 

(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 04.04.2012 tarihli ve 

BAY/939-82/30788 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve 

Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu ve 

kiraladığı 26 PA 321 plakalı tankerden 03/08/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, 

TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 14397 ve 14398 sayılı analiz raporlarına göre tağşişe 

yarayan ürün olması nedeniyle istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurulmasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 3874/2/1-1 

————— 
Kurul’un 09.01.2013 tarih ve 4233-118 sayılı Kararı uyarınca; “12.06.2008 tarih ve 

DİL/1641-2/173 sayılı İletim Lisansı (LNG) sahibi Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret 

Ltd.Şti’nin, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ile Doğal Gaz Piyasası 

Tarifeler Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri Kuruma iletmemesi 

konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve 03.05.2012 tarih ve 

3817/87 sayılı Kurul Kararı ile, Doğal Gaz Piyasası hükümleri uyarınca istenilen bilgi ve 

belgeleri vermemesi ve mevzuata aykırılıkların 30 günlük süre içerisinde giderilmesi ihtarına 

rağmen bilgi ve belgeleri vermemesi ve aykırılıkları gidermemesi sebebiyle, 431.472, TL, idari 
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para cezası uygulanmasına ve yedi gün içinde istenilen bilgileri doğru olarak vermeleri hususunda 

yazılı ihtarda bulunulmasına karar verilmişti. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yedi gün içinde istenilen bilgileri doğru olarak 

vermemesi üzerine konu Kurul gündemine intikal ettirilmiş ve 09.01.2013 tarih ve 4233-118 

sayılı kararı ile 03.05.2012 tarih ve 3817/87 sayılı Kurul kararı ile ilgili hakkında uygulanan 

431.472 .-TL cezanın, aynı Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iki katı olan 

862.944.- TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiş olup, 862.944.- 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 Türkiye Vakıflar 

Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR31 0001 5001 5800 7292 2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 10 uncu 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. 3874/3/1-1 

————— 
Kurul’un 30.01.2013 tarih ve 4265-70 sayılı Kararı uyarınca; “CEMAL KONCA’nın, 

10.03.2005 tarih ve BAY/450-570/02557 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösterdiği akaryakıt istasyonunda (Mart ve Nisan 2012 döneminde), ilgili dağıtım şirketi olan 

CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN. A.Ş dışında bir kaynaktan (Özkoç Petrol Ürün. İnş. Taah. 

Gıda Oto Ürün. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti’nden) akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden, hakkında 

5015 sayılı Kanunun 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” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 163.111-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 Mahkemelerinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 3874/4/1-1 

————— 
Kurulun 09.01.2013 tarihli ve 4233-2 sayılı Kararı ile; “Mansuroğlu Mahallesi 263. Sokak 

No:2 K:1 D:4 Bornova/İzmir” adresinde faaliyet gösteren 19.03.2009 tarihli ve DAĞ/2023-

1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyonlu bayilerine ilişkin 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Ek-1’inde 

yer alan ve Kurumumuzun günlük erişimine açılması gereken “İstasyon Otomasyon Sistemi 

Bilgileri Tablosu (Tablo 1)”de belirtilen elektronik verileri 01.05.2012-30.06.2012 tarihleri 

arasında Kurumumuzun erişimine sağlamaması nedeniyle; adı geçen tüzel kişinin istasyonlu 

bayilerine ilişkin 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Ek-1’inde yer alan ve Kurumumuzun günlük 

erişimine açılması gereken “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)”de belirtilen 
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elektronik verileri 01.05.2012-30.06.2012 tarihleri arasında Kurumumuzun erişimine 

sağlamayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin 

yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci 

maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 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” hükümleri gereğince 

815.555.-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, ilan 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 olunur. 3874/5/1-1 

————— 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.08.2009 tarihinde Bardakçı Mah. Ardahan 

Sokak No:1 Çumra/KONYA adresinde faaliyet gösteren Zarife KÜÇÜK’e ait istasyonda ihbar 

üzerine yapılan denetim esnasında tesis sahibi Zarife KÜÇÜK’le yapılan görüşmede tesisin 

18719821816 TC kimlik nolu Daşır UÇAR’a 01.07.2009 tarihinden itibaren yapılan kira 

sözleşmesiyle kiralandığı tespit edildiği ve böylelikle Daşır UÇAR’ın “Bardakçı Mah. Ardahan 

Sokak No:1 Çumra/KONYA” adresinde lisans almaksızın LPG otogaz bayilik faaliyetinde 

bulunmasının, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve LPG otogaz faaliyetinin yapılabilmesi için lisans 

alınmasının zorunlu olduğunun belirtildiği hükme olması nedeniyle, 24/01/2013 tarihli ve 

4256/40 sayılı Kurul Kararı ile Daşır UÇAR hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 

Maddesi Uyarınca 2009 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 280.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000.-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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., 

Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 

0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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 
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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. 3874/6/1-1 

————— 
14.01.2010 tarih ve BAY/939-82/27083 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Ali Tugay Kul-Kul Petrol İstasyonunuzdan 08/02/2011 ve 03/03/2011 tarihinde 

alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK’ın M-11/291 ve ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA 

MERKEZİ’nin PAL-11-270-311 ve PAL-11-270-310 nolu analiz raporları ile motorine ağır ve 

hafif ürün karıştırılarak tağşiş ettiğiniz ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 

ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğiniz tespit edilmiş olup ayrıca akaryakıt 

istasyonunuzda 03/03/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, dağıtıcınız dışında 33 E 6078 

plakalı tankerden akaryakıt ikmal ettiğiniz ve 08/02/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetimde 

istasyonunuzda vaziyet planı haricinde gizli bir düzeneğin yer altı tankına bağlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Konuları değerlendiren Kurul 24/01/2013 tarih ve 4256/23 sayılı Kararında, 

istasyonunuzda 08/02/2011 tarihinde ihbar üzerine yapılan denetim sonucu; istasyonda bulunan 

vaziyet planı haricinde düzeneğin bağlı olduğu yeraltı tankından alınan motorin numunesine 

ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-11/291 sayılı analiz raporuna göre; motorine 

ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek suretiyle 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 yapmak suretiyle 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 vaziyet planı haricinde gizli bir 

düzeneğin yer altı tankına bağlı olmasıyla 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, 03/03/2011 tarihinde yapılan denetim sonucu; istasyonun arkasında bulunan yer altı 

tankından ve bu tanka akaryakıt ikmali yapan 33 E 6078 plakalı tankerden alınan motorin 

numunelerine ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-11-

270-311 ve PAL-11-270-310 sayılı analiz raporlarına göre; ulusal marker seviyesi geçersiz ve 

teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 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 

istasyonun arkasında bulunan yer altı tankına dağıtıcı dışında 33 E 6078 plakalı tankerden 

akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 

aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, Ali Tugay Kul-

Kul Petrol İstasyonu hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında toplamda 

456.126.-TL. uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 456.126.-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 

(Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 
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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 idari mahkemelerde 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. 3874/7/1-1 

————— 
Kurul’un 21.02.2013 tarihli ve 4289/83 24.11.2010 sayılı Kararı ile; Petrosa İnşaat 

Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, Karaman İl 

Jandarma Komutanlığı kanalıyla kendisinden istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmediğinin tespit 

edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun “Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve 

Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine ve “Lisans 

Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (f) bendi hükümlerine 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye 

Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

ve dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 308.194-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 308.194-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini 

izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3874/8/1-1 

————— 
26/11/2012 tarihli ve 4143-100 sayılı sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

11 Nisan Beldesi E-24 Karayolu Üzeri Suruç / Şanlıurfa adresinde faaliyet gösteren 21.03.2005 

tarihli ve BAY/462-582/07778 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Er-Sa Akaryakıt Tarım 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 16/03/2011 tarihinde 

alınan numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 2698 ve 2699 sayılı analiz raporuna göre, motorini 

tağşiş etme 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, 

akaryakıt istasyonunda 16/03/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere gizli tank ve gizli 
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düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları 

ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve 

dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, Er-Sa Akaryakıt Tarım Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” 

başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666-TL tutarında idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü fıkrası gereğince 147.933-TL idari para cezası, istasyonda gizli tank ve gizli 

düzenek bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun 

getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar 

idarî para cezası verilir.” hükmü ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638-TL 

tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 12.327 -TL idari para cezası 

olarak toplam 160.260-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.260-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 Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 3874/9/1-1 

————— 
Kurul’un 30.01.2013 tarih ve 4233-68 sayılı Kararı uyarınca; “Eylem Akaryakıt Nakliyat 

Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.08.2012 tarihinde yapılan denetimde 

19TP895 plakalı tankere 55K1298 plakalı tankerden menşei belli olmayan akaryakıt boşaltımı 

yapmasının ikmal edilen akaryakıta ait kendi dağıtıcısına ait fatura ibraz edememesi, dolayısıyla 

dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden, firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 

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” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 163.111-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 Mahkemelerinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 3874/10/1-1 

————— 
Kurulun 03.01.2013 tarih ve 4226-65 sayılı Kararı ile; “İDİL PETROL ÜRÜNLERİ 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait İstanbul Limanına kayıtlı DÖRDÜNCÜ 

isimli gemide kıç güvertesinde gemi tank planlarında olmayan tank tespit edildiği ve plan dışı 

tank ile ana tankın içerisinde bulunan akaryakıtın ulusal marker geçersiz sonuç vermesi nedeniyle 

alınan motorin numunesinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizlerinde yeterli seviyede ulusal 
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marker içermediğinin 19.09.2012 tarih ve 1220P00813001-1220P00813002 sayılı Analiz 

raporları ile tespit edildiği, dolayısı ile ilgili tüzel kişinin; 

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi 

ile, 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, 

b) Gemi tank planlarında olmayan tank bulundurulması eylemi ile, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesi yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

“Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,  

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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 Başkanlığı’nın yetkilendirilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 3874/11/1-1 

————— 
Kurulun 30/01/2013 tarih ve 4265/67 sayılı Kararı ile, Tavşançalı Mevkii Esentepe 

(Ada:216 - Parsel:284 - Pafta:23-M-4) Kulu / KONYA adresinde 06.08.2009 tarih ve BAY/939-

82/26398 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ahmet SÖNMEZ- 

Noyan Petrol’ün 27/01/2011 tarihinde istasyonundan alınan numunenin ağır ürün karıştırarak 

tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz 

çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 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 vaziyet planı haricinde gizli 

yer altı tankı bulundurmasının 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 hareket ettiği ve süresi içinde herhangi bir yazılı savunma sunmadığı 

anlaşıldığından, Ahmet SÖNMEZ- Noyan Petrol hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL ve 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12.327. –TL olmak üzere toplamda 160.260.-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.260.-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 

(Şube Kodu:14) 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 
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Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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. 3874/12/1-1 

————— 
Kurul’un 30/01/2013 tarih ve 4265/63 sayılı kararı ile 29.04.2010 tarihli ve BAY/939-

82/27628 sayılı bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve Petrol 

Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; 

1) a) Akaryakıt istasyonundan 04.01.2012 tarihinde alınan motorin numunelerinin marker 

seviyesinin geçerli çıktığı ve söz konusu motorin numunelerinin TÜBİTAK’ta yapılan analizi 

neticesinde düzenlenen 12.03.2012 tarihli ve 1220P00053001 sayılı analiz raporundan 

numunelerin ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve söz konusu fiilin 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 aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL idari 

para cezasının, 22.06.2011 tarihli ve 3287/77 sayılı Kurul Kararı ile 29.04.2010 tarih ve 

BAY/939-82/27628 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar 

Madeni Yağ Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne 

teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve bu Kurul 

Kararının 21.07.2011 tarihinde tebliğ edilmesi ve aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 

uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca söz konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak 

suretiyle 135.924.- TL, 

b) 04.01.2012 tarihinde faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt almak suretiyle dağıtıcısı dışında 

akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 

anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 163.111.-TL, 

2) İnönü-PAL’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 27.02.2012 tarihli ve 0273, 0274, 

0275, 0276, 0277 sayılı analiz raporlarından numunelerin çözücü karışımlı mineral yağ 

olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 05.02.2012 tarihi itibariyle tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası 

Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü 

fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111.-TL, 22.06.2011 tarihli ve 3287/77 sayılı Kurul 

Kararı ile 29.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27628 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersen 

Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama 
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Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eylemi 

nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve bu Kurul Kararının 21.07.2011 tarihinde tebliğ 

edilmesi ve aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca söz 

konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak suretiyle 326.222.- TL 

3) TÜBİTAK’ta yapılan analiz neticesinde düzenlenen 30.03.2012 tarihli ve 

1220P00225001 sayılı analiz raporundan numunelerin solvent ve yağdan oluştuğunun anlaşılması 

sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 28.02.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince 163.111.-TL, 22.06.2011 tarihli ve 3287/77 sayılı Kurul Kararı ile 29.04.2010 tarih ve 

BAY/939-82/27628 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar 

Madeni Yağ Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne 

akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eylemi nedeniyle idari para cezası 

uygulandığı ve bu Kurul Kararının 21.07.2011 tarihinde tebliğ edilmesi ve aynı fiilin tekerrüren 

işlenmesi sebebiyle 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca söz konusu idari para cezasının iki 

katına çıkarılmak suretiyle 326.222.- TL 

4) a)TÜBİTAK’ta yapılan analiz neticesinde düzenlenen 06.04.2012 tarihli ve 5623 sayılı 

analiz raporundan numunelerin kerosen veya mineral yağ esaslı olduğunun anlaşılması sebebiyle 

sahibi bulunduğu istasyonda 07.03.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine 

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111.-

TL, 22.06.2011 tarihli ve 3287/77 sayılı Kurul Kararı ile 29.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27628 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve 

Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıta ağır ve hafif 

ürün karıştırılarak tağşiş etmek eylemi nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve bu Kurul 

Kararının 21.07.2011 tarihinde tebliğ edilmesi ve aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 

uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca söz konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak 

suretiyle 326.222.- TL, 

b) 07.03.2012 tarihinde yapılan denetimde motorin tankından alınan numunenin kerosen 

esaslı olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 67.962.-TL, 

olmak üzere toplamda 1.345.663.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Aynı zamanda söz konusu şirketin süresinde savunma yapmadığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.345.663.-TL (Birmilyonüçyüzkırkbeşbinaltıyüz- 

altmışüç 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 



7 Mayıs 2013 – Sayı : 28640 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

Petrol Piyasası 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, 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

 3874/13/1-1 

————— 
Kurul’un 30.01.2013 tarih ve 4265-30 sayılı Kararı ile 22.02.2011 tarihli tespite göre 

MZS İnşaat Malzemeleri Metal Petrol Ürünleri Kömür Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 

bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması ve anılan Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın 

hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf 

hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" fiilini işlemiş olduğu değerlendirmesiyle, 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 yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, konuya ilişkin yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün 

içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” 

adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3874/14/1-1 

————— 
Kurul’un 03/01/2013 tarihli ve 4226-16 sayılı Kararı ile, "Yenigün Mahallesi 292/26 

Sokak No:18 Buca / İZMİR" adresinde dağıtım şirketi İzmirgaz İzmir Doğalgaz Dağıtım 

A.Ş.'nden proje onayı almadan iç tesisat yaptığı anlaşılan GÜRTES DOĞALGAZ – HAKAN 

DAZKIRLI’nın 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 1 inci fıkrası 

hükmüne aykırı hareket etmiş olması sebebiyle, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca konu ile ilgili olarak yazılı savunmanızın alınması kararlaştırılmış, yazılı 

savunma talep yazısı posta yoluyla tebliğ edilemediğinden 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı 

Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde Kurumumuza 

herhangi bir savunma sunulmamış, bu suretle GÜRTES DOĞALGAZ – HAKAN DAZKIRLI’nın 

ilgili Dağıtım Şirketi'nden proje onayı almadan iç tesisat yapımına başlamasının Doğal Gaz 

Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 1 inci fıkrası hükmüne 

aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, bahse konu hususta bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun hareket etmeniz amacıyla 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve 

Yaptırımların Uygulanmasında Usul" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ihtarda bulunulmasına 

karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3874/15/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

04/08/2011 tarihli ve ETS/3344-2/2026 sayılı toptan satış lisansı sahibi Enersa Elektrik 

Enerji Toptan Satış Ltd. Şti.nin Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından talep edilen eksik 

teminatını tamamlamayarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 129 ve 

132/E maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 15/11/2012 tarihli ve 4127-27 

sayılı Kurul kararı ve Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 3874/16/1-1 

————— 
Kurul’un 24/01/2013 tarihli ve 4256-20 sayılı Kararı ile 05/05/2009 tarih ve BAY/939-

82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii 

(Pafta:1 Parsel:877) Tosya/Kastamonu adresinde faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 10/05/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, Dörtyol civarı Dalmış İş hanı No:3/22 Cizre/Şırnak adresinde faaliyet gösteren 

Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi’nin Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne 09/05/2012 tarih ve 689464 sayılı gaz yağı satış faturası düzenlediğinin tespit edildiği, 

kişinin lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 4 

üncü fıkrasına aykırılığı nedeniyle, ilgili tüzel kişiye lisanssız piyasa faaliyetinde bulunması 

sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırı olarak lisanssız piyasa 

faaliyetinde bulunması nedeniyle, ilgili hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince belirlenen 67.962,- TL 

tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 3874/17/1-1 

————— 
Kurul’un 21/02/2013 tarihli ve 4289-38 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/26611 numaralı 

bayilik lisansına konu Ankara-Konya Yolu Üzeri 88. Km Karahamzalı Köyü Bala / ANKARA 

adresinde kurulu akaryakıt istasyonunu işleten Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited 

Şirketi’nin; Teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği, Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde 

başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci 
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maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, Akaryakıtı amacı dışında kullanmasının 

(gaz yağını piyasaya motorin olarak ikmal etmesinin) Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 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, Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 3874/18/1-1 

————— 
Kurul’un 21/02/2013 tarihli ve 4289-48 sayılı Kararı ile; 08/07/2010 tarih ve BAY/939-

82/27973 numaralı bayilik lisansı kapsamında Karamağara Köyü Dağınık Evler Mahallesi No: 

5/1 (Parsel: 63) Kırıkhan/HATAY adresinde faaliyet gösteren Güney Petrol Ürünleri Taşımacılık 

Temizlik Hizmetleri Gıda Limited Şirketi’nin, 21-24/09/2012 tarihli denetimde tespit edildiği 

üzere, “E-90 Karayolu Üzeri 93.Km. (Pafta:12, Parsel: 339) Bala / ANKARA” adresinde 

BAY/939-82/30784 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zahter Oto Aksesuar 

Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca Güney Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Gıda Limited Şirketi’nin yazılı 

savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 3874/19/1-1 

————— 
Kurul’un 21/02/2013 tarihli ve 4289-47 sayılı Kararı ile; Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler 

Bulvarı No:75 Seyhan / ADANA adresinde faaliyet gösteren Murathan Madeni Yağ Taşımacılık 

Akaryakıt Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21-24/09/2012 tarihli 

denetimde tespit edildiği üzere, “E-90 Karayolu Üzeri 93.Km. (Pafta:12, Parsel: 339) Bala / 

ANKARA” adresinde BAY/939-82/30784 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca Murathan Madeni Yağ Taşımacılık Akaryakıt Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 3874/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 21/02/2013 tarihli ve 4289-34 sayılı Kararı ile; Polatlı - Ankara Karayolu 11 Km. 

Polatlı/ANKARA adresinde 26/04/2012 tarih ve BAY/939-82/30876 numaralı istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında fiil tarihi itibariyle Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi 

İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Osman VANOĞLU - Osman 

Petrol’ün lisansına konu akaryakıt istasyonda 11/09/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde 

tespit edildiği üzere, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi’nin kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren BAY/939-82/30876 numaralı 

bayilik lisansı sahibinin akaryakıt istasyonunun piyasa faaliyetine konu edilen 3 numaralı yer altı 

tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamamasının 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 

1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, 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, Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 3874/21/1-1 

————— 
Kurul’un 03/01/2013 tarih ve 4226/81 sayılı Kararı ile 05.04.2011 tarih ve LPG-

BAY/941-54/11445 sayılı LPG oto gaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kadir 

Altıntaş Petrol Ürünleri Zirai Hayvancılık Nakliyat Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi tesisi nezdinde yapılan denetim sonuçları Kurul’un 03/01/2013 tarihli toplantısında 

değerlendirilmiş olup tarafınızın; tesisi nezdinde 17.10.2012 tarihinde yapılan denetim 

neticesinde; istasyon sahası içerisinde tüp dolum işlemi yapmak ve LPG tüpü dolumuna yarayan 

teçhizat bulundurmak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 

ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının (4) numaralı alt bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiğiniz, bağlı 

LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak 

suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca ön araştırma 

ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3874/22/1-1 

————— 
Kurul’un 09.01.2013 tarih ve 4233-119 sayılı Kararı uyarınca; “24.08.2006 tarih ve 

DİL/897-9/135 sayılı İletim Lisansı (LNG) sahibi Kayalar Likit Naturel Gaz İletim Petrol 

Ürünleri Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti’ nin, Doğal Gaz Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 8 inci maddesi 

uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri Kuruma iletmemesi konusu Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve 03.05.2012 tarih ve 3817/87 sayılı Kurul Kararı ile, Doğal 

Gaz Piyasası hükümleri uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri vermemesi ve mevzuata aykırılıkların 
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30 günlük süre içerisinde giderilmesi ihtarına rağmen bilgi ve belgeleri vermemesi ve aykırılıkları 

gidermemesi sebebiyle, 431.472, TL, idari para cezası uygulanmasına ve yedi gün içinde istenilen 

bilgileri doğru olarak vermeleri hususunda yazılı ihtarda bulunulmasına karar verilmişti. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yedi gün içinde istenilen bilgileri doğru olarak 

vermemesi üzerine konu Kurul gündemine intikal ettirilmiş ve 09.01.2013 tarih ve 4233-118 

sayılı kararı ile 03.05.2012 tarih ve 3817/87 sayılı Kurul kararı ile ilgili hakkında uygulanan 

431.472 .-TL cezanın, aynı Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iki katı olan 

862.944.- TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiş olup, 862.944.- 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 Türkiye Vakıflar 

Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR31 0001 5001 5800 7292 2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 10 uncu 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. 3874/23/1-1 

————— 
D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Mevkii DÜZCE adresinde faaliyet gösteren 

25/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29786 numaralı (27/07/2012 tarihli ve 2285 sayılı Başkanlık 

Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Mesut ÖZ’ün, akaryakıt istasyonundan 

05/09/2011 tarihinde alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK’ın M-11/2397 nolu analiz raporu ile 

gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 

ikmal ettiğinin tespit edilmiş olması, ayrıca akaryakıt istasyonunda 05/09/2011, 20/04/2012 ve 

24/05/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği 

tespit edilmiş olması nedeniyle yazılı savunma yapılması için 26/09/2012 tarihli ve 28423 sayılı 

Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir 

yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 20/12/2012 tarihli ve 4204-89 sayılı Kararı ile Mesut ÖZ 

hakkında; 

- Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 147.933.-TL. tutarında, 

- 05/09/2011 tarihli tespite göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-

TL. tutarında, 

- 20/04/2012 tarihli tespite göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 
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Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-

TL. tutarında, 

- 24/05/2012 tarihli tespite göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL. tutarında  

olmak üzere toplam 622.088.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 622.088.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 3874/24/1-1 

————— 
Kurulun 30.01.2013 tarih ve 4265-43 sayılı Kararı ile, Gemlik-Yalova Yolu Gemlik 

Çıkışı 2. km Umurbey Altı Gemlik/BURSA adresinde, 04.08.2010 tarih ve BAY/939-82/28108 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Musnak Nak. Petrol Gıda. Tic. 

Ltd.Şti.’nin, Akaryakıt istasyonundan 07.08.2012 tarihinde alınan numuneye ilişkin, TÜBİTAK 

MAM’ın (1220P00802001) sayılı analiz raporuna göre; istasyonlu akaryakıt bayisi olmasına 

karşın, sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında kerosen (jet yakıtı) ikmali eyleminin, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, 37 nci maddesinin birinci 

fıkrasına, Akaryakıt istasyonundan 07.08.2012 tarihinde alınan ve motorin parametrelerine göre 

analize tabi tutulan numunenin kerosen (jet yakıtı) olduğunu belirten TÜBİTAK MAM’ın 

(1220P00802001) sayılı analiz raporuna göre; bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eyleminin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 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, söz konusu tüzel kişinin 

yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 3874/25/1-1 

————— 
Susurluk-Bursa Karayolu 9.Km Tahtaköprü Mevkii Karapürçek Susurluk/ BALIKESİR 

adresinde faaliyet gösteren 01/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29237 numaralı (09/04/2012 tarihli 

ve 1067 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Oğuz Akaryakıt 

İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, akaryakıt istasyonundan 25/06/2011 tarihinde alınan 

motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/1931, M-11/1932, M-11/1933 nolu 

analiz raporlarına göre, akaryakıtı tağşiş etmesi ve akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması, gerekli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle yazılı savunma 

yapılması için 10/08/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış 

olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup 
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Kurulun 22/10/2012 tarihli ve 4097-38 sayılı Kararı ile Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda San. ve Tic. 

Ltd. Şti. hakkında, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıtı tağşiş etmesi ve akaryakıt istasyonunda 

tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL. 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 3874/26/1-1 

————— 
Kurul’un 20/12/2012 tarihli ve 4204/49 sayılı Karar’ı ile “Susurluk-Bursa Karayolu 9.km, 

Tahtaköprü Mevkii Karapürçek Susurluk/BALIKESİR” adresinde, 01/04/2010 tarihli ve 

BAY/939-82/29237 numaralı (09/04/2012tarihli 1067 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren, Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin; 24/08/2011 tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek, akaryakıta solvent ve yağ 

karıştırarak tağşiş etmek ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 02/01/2012 ve 

03/01/2012 tarihlerinde akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürün bulundurmak ve vaziyet planında bulunmayan akaryakıt pompalarını faaliyete 

konu etmek suretiyle, 21/01/2012 tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 

ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek, akaryakıta solvent ve yağ karıştırarak 

tağşiş etmek ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 06/02/2012 tarihinde dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 12/02/2012 tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal 

marker içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek ve akaryakıta tağşiş 

ve/veya hile amacı ile katılabilecek ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle, 06/04/2012 tarihinde 

akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak ve 

vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını ve düzeneği faaliyete konu etmek suretiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 3 üncü 

maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (d) ve (e) bentleri ve 11 inci maddesinin (e) bendi 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 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 anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 3874/27/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 30/01/2013 tarih ve 4265/64 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni 

yağ lisansına sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat 

İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; 05.02.2012 tarihinde yapılan denetim sonucu 

temin ettiği baz yağı madeni yağ üretim faaliyeti haricinde baz yağı olarak piyasaya sunmasının, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve 

süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri ve 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince 339.814.- TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.- TL (Üçyüzotuzdokuzbinsekizyüzondört 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 Mahkemesinde 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 edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3874/28/1-1 

————— 
Kurul’un 03/01/2013 tarih ve 4226-70 sayılı Kararı ile, “Gündoğdu Köyü Terme / 

SAMSUN” adresinde 28/07/2011 tarih ve BAY/939-82/29809 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile 

faaliyet gösteren Parkpet Akaryakıt Dinlenme Tesisleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

ait tesiste 26/09/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre, istasyon otomasyon sisteminin 

arızalı olduğunun, ancak mezkur bayilik lisansı sahibinin bu arızaya ilişkin olarak dağıtıcısına 

gerekli bildirimde bulunmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin ondördüncü 

fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3874/29/1-1 

————— 
Kurulun 24.01.2013 tarih ve 4256-16 sayılı Kararı ile; “Reşatbey Mahallesi, 62001. (4.) 

Sokak. Eliyeşil Apartmanı, Asma Kat, No:23/A-103 / ADANA” adresinde, 06.09.2010 tarih ve 

BAY/939-82/28233 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Pembe GÜNDOĞDU - 

MP Petrol Pazarlama ve Ticaret hakkında 21.02.2011 tarihinde yürütülen denetim kapsamında 01 

RH 138 plakalı tankerden alınan Fuel Oil 4 numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi tarafından 23.02.2011 tarih ve F-11/339-340-341 sayılı analiz raporları ile yapılan analizi 

neticesinde teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olmalarının, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendi, Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve 
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(b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca lisans sahibi tarafından bayisi olunan 

dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal edilmesinin mezkur Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 

ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve 

(d) bendi hükümlerine 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 şahsın 

yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar 

verilmiştir. Pembe GÜNDOĞDU - MP Petrol Pazarlama ve Ticaret’in konuya ilişkin 

savunmasının, 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. 3874/30/1-1 

————— 
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 23.08.2012 tarihli denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin 

ODTÜ PAL’ in söz konusu numunelere ait 27.09.2012 tarihli ve PAL-12-626-1265 ve 1266 sayılı 

raporlarına 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 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. 3874/31/1-1 

————— 
Kurul’un 30/01/2013 tarihli ve 4265/40 sayılı Kararı ile, Konya Gümrük Muhafaza 

Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen denetimde tespit edilen bilgiler ve TÜBİTAK MAM’ın 

27/01/2012 tarih ve 264 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, 12.06.2008 tarih ve 

MYĞ/1642-2/24582 sayılı madeni yağ üretim lisansı sahibi olan Şirketinizin kapasite raporunda 

yer alan tüketim kapasitesindeki kullanıma konu hammaddeler arasında olmayan bitkisel yağı 

kullanarak karışımlı ürün üretmesinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrası hükümlerine 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 Emayağ Madeni Yağ 

Petrol Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’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. 3874/32/1-1 

————— 
Kurulun 09.01.2013 tarihli ve 4233-5 sayılı Kararı ile; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak 

No:22 Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
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istasyonlu bayilerine ilişkin 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Ek-1’inde yer alan ve Kurumumuzun 

günlük erişimine açılması gereken “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)”de 

belirtilen elektronik verileri 01.05.2012-30.06.2012 tarihleri arasında Kurumumuzun erişimine 

sağlamaması nedeniyle; adı geçen tüzel kişinin istasyonlu bayilerine ilişkin 1240 sayılı Kurul 

Kararı’nın Ek-1’inde yer alan ve Kurumumuzun günlük erişimine açılması gereken “İstasyon 

Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)”de belirtilen elektronik verileri 01.05.2012-

30.06.2012 tarihleri arasında Kurumumuzun erişimine sağlamayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 

26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 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” hükümleri gereğince 815.555.-TL tutarında idari para cezası uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, ilan 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 olunur. 3874/33/1-1 

————— 
Kurulun; 21/02/2013 tarihli ve 4289-42 sayılı Kurul Kararı ile 01/03/2012 tarihli ve 

DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin; 16/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, bayisi konumunda olan 

21/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29765 numaralı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi 

Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen “Elmalık Köyü Ömerler Mevki D-100 Karayolu Üzeri 

(Parsel No: 372)/BOLU” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda, otomasyon sistemine bağlı 

olmayan tankların piyasa faaliyetine konu edilmesi ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan 

tanklarda yer alan akaryakıtın satışa arz edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi 

ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, 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, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde 

gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine 

gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3874/34/1-1 
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