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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

RACVIAC-GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6476 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 14 Nisan 2010 tarihinde Budva’da imzalanan “RACVIAC-Güvenlik
İşbirliği Merkezi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/5/2013
—— • ——

1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER 
TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI 

SÖZLEŞMENİN III VE IV ÜNCÜ EKLERİNE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6477 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafın-
dan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme”nin III ve IV üncü eklerine katıl-
mamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Sözleşmenin III ve IV üncü eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Mayıs 2013
ÇARŞAMBA
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1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 
1988 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6478 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 11/11/1988 tarihinde kabul edilen “1974 Denizde Can Emniyeti Ulus-
lararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013
—— • ——

1972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI 
KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No. 6479 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ekim 1972 tarihinde kabul edilen “1972 Denizde Çatışmanın Ön-
lenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakan-
lar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013
—— • ——

1989 ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6480 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 28 Nisan 1989 tarihinde kabul edilen “1989 Uluslararası Kurtarma
Sözleşmesi”ne çekince ile katılmamız uygun bulunmuştur.

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

28/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU 
HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 6481 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur.

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

28/5/2013
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İSLAM KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6482 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 12/8/1974 tarihinde Cidde’de imzalanan “İslam Kalkınma Bankası
Kuruluş Anlaşması”nın, giriş bölümünün birinci ve beşinci paragrafları ile 1 inci maddesi,
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (xi) bendi, 12 nci maddesi ve 15 inci maddesine “Anayasamız,
kanunlarımız ve bağlı olduğumuz anlaşmalar hükümlerinin saklı olduğu” şeklinde ihtirazî kayıt
derpiş olunmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam Kalkınma Bankasına olan sermaye
iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 1.165.860.000 İslam Dinarı
karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu, gerektiğinde bu tutarı beş katına kadar artırmaya yetki-
lidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU 
ARASINDA TÜRKİYE’DE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU 

ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE ANLAŞMADA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU 
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6483 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 10 Ekim 2012 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İslam
Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Ku-
rulmasına İlişkin Anlaşma” ile Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması
uygun bulunmuştur.

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

28/5/2013
—— • ——

ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU 
ANLAŞMANIN TADİLİNE İLİŞKİN GENEL KURUL 

KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6484 Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul
Toplantısında kabul edilen Kurucu Anlaşmanın 33 üncü maddesinin tadiline ilişkin GA11/4/432
nolu Kararın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/5/2013
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187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE 
SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6485 Kabul Tarihi: 15/5/2013

MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 31 Mayıs 2006
tarihinde yapılan 95 inci oturumunda kabul edilen “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliş-
tirme Çerçeve Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

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

28/5/2013
—— • ——

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6486 Kabul Tarihi: 21/5/2013

MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununun 60 ıncı maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine
“üçte birinden az olan vatandaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile gelir tespiti yapılmak-
sızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatan-
daşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar” ibaresi, aynı bendin (7) numaralı alt bendine “üc-
retsiz faydalanan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ana ve babası olmayan Türk va-
tandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki
ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihin-
den itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede
talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygu-
lanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının
üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.” 

“8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel
sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsa-
mına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararla-
namayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendi-
nin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.” 

MADDE 2 – 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

“c) (d) bendinde sayılanlar Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra
talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sa-
yılır. Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.”

“60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlardan dilekçeyle Kuruma müra-
caat edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve
öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bunların genel sağlık sigortalı-
lıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.” 
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MADDE 3 – 5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Komisyon; Bakanlık, Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı,
üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça
belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır. Komisyon kararları Resmî Gazete’de yayımlanır.
Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt ko-
misyon kurulabilir. Komisyonun sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir.” 

MADDE 4 – 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümle-
sinde geçen “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.
“Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından
mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmet-
leri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek
üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen
miktarda ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını
geçemez. Bu oranları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kurum bu fıkra
kapsamında ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.” 

MADDE 5 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin
yedinci cümlesi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent, aynı mad-
deye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir. 

“i) Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü mad-
denin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar
için, bu maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren his-
sesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Bu bent hükümlerinden fay-
dalanabilmek için; çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından bu Kanun uya-
rınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
bu sigortalılara ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılan-
mayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve bu işverenlerin Kuruma
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulun-
maması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası
ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve tak-
sitlendiren işverenler ile taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre taksitlendiren ve ya-
pılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu bent
hükmünden yararlandırılır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine
istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine
ilişkin işyerleri; ek 2 nci madde kapsamında uygulanan teşvikten yararlanan işyerleri ile sosyal
güvenlik destek primine tabi tutulmak suretiyle çalışanlar hakkında bu bent hükümleri uygu-
lanmaz. Hazineden karşılanan prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.”

“On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı)
bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı
puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak sure-
tiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili-
dir.”

“Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu
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maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yer-
siz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası
ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Ha-
zine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 6 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 49 – 97 nci maddenin yedinci fıkrası gereğince, sağlık hizmet su-

nucularının sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin olarak 16/1/2012 tarihinden önce Kuruma tes-
lim ettikleri fatura ve eki belgelerden, teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenemediği
için avansı kapatılamayan fatura ve eki belgelerin, bu süreden sonraki dönemde yapılan ince-
lemesi sonucunda sağlık hizmet sunucusuna yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde,
tespit edilen yersiz ödeme tutarı için kanuni faiz tahakkuk ettirilmez.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, sağlık hizmet sunucuları tarafından 16/1/2012
tarihinden önce Kuruma teslim edilen fatura ve eki belgelerden dolayı Kurumca tahakkuk et-
tirilen faizle ilgili dava konusu edilen faiz tutarları, davacının davasından feragat etmesi hâlinde
terkin edilir. 

Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uy-
gulanmış faize ilişkin tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.”

MADDE 7 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 50 – Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğ-

renimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren
altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.”

MADDE 8 – 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun
5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “bir ay” ibaresi “iki ay” şeklinde
değiştirilmiştir. 

MADDE 9 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 4 üncü madde-
sinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve Şanlıurfa İli, Ceylan-
pınar İlçesi, Merkez ve Gümüşsu mevkiilerinde bulunan, ada ve parsel numaraları ile yüzöl-
çümleri ekli (1) sayılı listede belirtilen toplam 141.793.751 metrekare yüzölçümlü taşınmaz-
lardan hak sahipliği Şanlıurfa Valiliğince geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 2007
yılında tespit edilmiş göçer ailelerinin iskânı için gerekli olan kısımları ayrılarak bedelsiz olarak
tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu taşınmazlar bu madde kapsamında değerlendirilmek
üzere Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. Tescil işlemleri ve bunlara bağlı tamamla-
yıcı nitelikteki tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Hak sahiplerinin is-
kânı için belirlenen arazide 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu ile getirilen sınırlamalara uymak şartıyla tüm ifraz, tevhid ve bunlara bağlı gerekli her
türlü işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yerine getirilir. Ekli (1) sayılı listede ada
ve parselleri belirtilen taşınmazlardan, arazi sınırını belirleyen DSİ Mardin Sulama Kanalının
böldüğü parsellere ilişkin ada ve parsel numaraları ile alanlar, ifraz işleminden sonra kesinle-
şir.”

“(4) Hak sahibi ailelere iskânen verilecek taşınmazların teslimini takiben üç ay içinde,
göçer ailelerin bulundukları eski arazilerin üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve benzeri yapı
ve müştemilatı valilikçe yıktırılarak bu araziler Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü yet-
kililerine teslim edilir.” 

MADDE 10 – 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğ-
retim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli
öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları
fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek
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ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine
her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti
ödenmez. 

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla
çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamaz.” 

MADDE 11 – 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nununa bağlı “K” işaretli cetvelin “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı bölümünün “(A)
Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” kısmının 1 inci maddesinde yer alan “hariç olmak üzere” iba-
resi “dâhil olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış
olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci
başlamış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi
için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.” 

MADDE 13 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 85 – Gerçek veya tüzel kişilerce, 15/4/2013 tarihi itibarıyla sahip
olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31/7/2013 tarihine kadar
Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uya-
rınca faaliyette bulunan bankalara veya 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Ka-
nunu uyarınca faaliyette bulunan aracı kurumlara bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir. 

Birinci fıkrada sayılan kıymetler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan
mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine
kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü
addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi
hâlinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter
tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaz.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir
ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. 

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında
hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu
sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.
Bu fıkra ile üçüncü fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir ver-
giden mahsup edilemez.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra baş-
layan 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu ka-
rarları uyarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından,
bu madde kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde
ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine
ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu
kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi hâlinde mahsup edilecek
matrah tutarı, %18 katma değer vergisi oranı dikkate alınarak hesaplanır. 
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Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya bu maddede yer alan diğer şart-
ların yerine getirilememesi nedeniyle mahsup imkânından yararlanılamaması, vergi aslının ge-
cikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uya-
rınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez. 

Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortis-
manlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar,
gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. 

Bildirildiği veya beyan edildiği hâlde, 15/4/2013 tarihi itibarıyla yurt dışında bulunduğu
kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile taşınmazlar dolayısıyla beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.

Bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye’ye getiril-
meyen veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen
para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dolayısıyla beşinci fıkra
hükmünden yararlanılamaz.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;
a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin

satışından doğan kazançları,
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak ka-

zançları, 
c) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari ka-

zançları, 
31/10/2013 tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir
veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye
transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme
yapılamaz. 

İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin bu madde uyarınca yapılacak iş-
lemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.

Bu maddede yer alan bildirim ve beyan sürelerini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar
uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu madde uyarınca verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri ile verile-
ceği yeri ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir. 

Bu maddenin uygulamasında kanaat verici belge: Devlet tarafından veya Devlet gü-
vencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar
ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini, 213 sayılı Kanunun
İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde
bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da kon-
soloslukları, yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından
tasdik olunan belgeleri ifade eder.”

MADDE 14 – Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen (i) bendi yayımını

takip eden ayın başında,
b) 5 inci maddesinin diğer hükümleri ile 11 inci maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                28 Mayıs 2013
        68244839-140.01-5-372

BAŞBAKANLIĞA

           29-31 Mayıs 2013 tarihlerinde Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulunacağımdan,
dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
           Gereğini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Mayıs 2013
       69471265-305-4886

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Mayıs 2013
     68244839-140.03-170-395

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4886 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Mayıs 2013
       69471265-305-4907

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Bakanlar Toplantısı
ile Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere; 29 Mayıs 2013 tarihinden
itibaren Türkmenistan ve Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Mayıs 2013
     68244839-140.03-172-398

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4907 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Bakanlar Toplantısı
ile Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere, 29 Mayıs 2013 tarihinden
itibaren Türkmenistan ve Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Mayıs 2013
       69471265-305-4887

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Mayıs 2013
     68244839-140.03-171-396

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4887 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/353
           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında
başarı gösteren İbrahim HAK, Ali CAN, Can CİCİ, Mustafa KORKMAZ, Fatih AKIN,
Hüseyin ÇEVİK, Hakan CAN, Ertürk ÖZER, Abdurrahman SAĞLAM, Mehmet AĞBAL,
Orkun ŞAHİN, Ali KARATAŞ, Şuayip ÇAKAR ile Fatih AKBAYIR’ın atanmaları, 657 sayılı
Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/5/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/355
           1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Gençlik
ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un
74’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

28/5/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARI

          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/350

1 – İstanbul İli Çekmeköy İlçesi ile Ümraniye İlçesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın
özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Kemerderenin (ÇÜ1: Y=427638.97, X=4545763.50) noktasından başlayarak, buradan
güney istikametinde (ÇÜ2: Y=427586.37, X=4545640.88), (ÇÜ3: Y=427606.17, X=4545561.29),
(ÇÜ4: Y=427651.44, X=4545463.94), (ÇÜ5: Y=427708.96, X=4545404.88), (ÇÜ6:
Y=427676.29, X=4545174.44) ve (ÇÜ7: Y=427702.67, X=4544991.82) nolu noktalardan iler-
leyerek Şile Otoyoluna (ÇÜ8: Y=427894.45, X=4544987.53) bağlanan noktaya, buradan doğu
istikametinde otoyol boyunca (ÇÜ9: Y=428063.20, X=4545074.71), (ÇÜ10: Y=428306.67,
X=4545201.57), (ÇÜ11: Y=428602.52, X=4545162.80), (ÇÜ12: Y=428950.15,
X=4545171.26) ve (ÇÜ13: Y=429227.20, X=4545047.89) nolu noktaları takiben otoyolun
(ÇÜ14: Y=429548.42, X=4544964.26) noktasına, buradan güneydoğu istikametinde Şile Oto-
yolu boyunca (ÇÜ15: Y=429915.07, X=4544633.44), (ÇÜ16: Y=430315.66, X=4544443.72),
(ÇÜ17: Y=430678.90, X=4543957.32), (ÇÜ18: Y=431334.20, X=4542772.56) ve (ÇÜ19:
Y=431448.80, X=4542707.75) nolu noktaları takiben bu otoyolun (ÇÜ20: Y=431954.25,
X=4542637.72) nolu noktasında son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5393 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci
maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28/5/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek

Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan-

lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
c) Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,
ç) Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını,
d) Kurul Başkanvekili: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekilini,
e) Mütercim: Kurulda görevli mütercimi,
f) Raportör: Kurul Raportörünü,
g) Sekreter: Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreterini,
ğ) Uzman: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısını,
ı) Üye: Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri
MADDE 4 – (1) Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kur'an ve Sünneti esas alarak tarihi-ilmi birikim ve tecrübeden de yararlanmak sureti

ile güncel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda dini konularda karar vermek, görüş bildirmek ve
dini soruları cevaplandırmak,

b) Görevi ile ilgili konularda eser yazmak, yazdırmak; gerektiğinde yurt içi ve yurt dı-
şındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet satın almak sureti ile inceleme ve araştırmalar yap-
mak ve yaptırmak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında İslam Dinine mensup farklı dini yorum çevrelerini, dini-
sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu ko-
nularda ilmi ve istişari toplantılar ve konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında İslam Dini ile ilgili gelişmeleri, neşriyatı, dini ve ilmi faa-
liyetleri, dini propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, değerlendirmek,

d) Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini
bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek,

e) Özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları, bedeli karşılığında
incelemek ve mütalaa vermek,

f) Beş yılda bir yapılacak olan Din Şûrası çalışmalarını yürütmek,
g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve istenen konularda görüş bildirmek.
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Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Kurulun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere haftada en az bir defa toplanır.
b) Kurul, Kurul başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır. Ola-

ğanüstü toplantının gündemine toplantıyı gerektiren konudan başka bir madde alınmaz.
c) Kurul toplantılarında, tutanakları ve kararları yazmak üzere Kurulun belirleyeceği

üye veya üyeler raportörlük yapar.
ç) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluğu ile karar alır.
d) Kurulun olağan toplantı gündemi, üyelerin teklif ve tavsiyeleri de dikkate alınarak

Kurul başkanı tarafından tespit edilir ve ekleriyle birlikte toplantıdan en az iki gün önce üyelere
bildirilir.

(2) Toplantı açıldıktan sonra, Kurul başkanı; gerekli gördüğü sunuşları yapar ve iki top-
lantı arasındaki gelişmeler hakkında Kurula bilgi verir, bir önceki Kurul toplantısının özet tu-
tanağını okutur.

(3) Gündem maddelerine geçilmeden önce üyeler gündem dışı söz alarak, gerekli gör-
dükleri bir konunun gündeme alınmasını, gündemde olan bir konunun çıkarılmasını ya da gün-
dem maddelerinin sıralarının değiştirilmesini veya ertelenmesini teklif edebilirler.

(4) Usul hakkında söz isteyen üyelere öncelik verilir. Konuşmalarda konu dışına çıkıl-
maz. Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılmaz. Söz alan üyelerin birer defa
konuşmaları halinde, görüşmenin yeterliliği teklif edilebilir. Yeterliğe karar verilmesi halinde
esas konu oya sunulur.

(5) Kurul başkanı ve üyeler, müzakere edilen konunun lehinde veya aleyhinde oylarını
belirtirler. Kararlarda üyelerin imzaları soyadlarının alfabetik sırasına göre açılır. Karara mu-
halif olanlar karar metnini imzalamaksızın isimlerinin altına “Muhalifim” ibaresini yazarlar.
Muhalefet şerhleri ayrı birer metin olarak yazılıp imzalandıktan sonra karar metnine eklenir.

(6) Kurul toplantılarına ilgili Başkanlık mensupları ile diğer kuruluşların temsilcileri
veya görüşülecek konunun uzmanları davet edilebilir. Davet edilenler toplantılarda söz alabilir,
ancak oy kullanamazlar.

(7) Başkanlıkça Kurulda görüşülmesi teklif edilen konular, makul olan en kısa sürede
sonuçlandırılır.

(8) Kurul karar ve mütalaalarını açıklamaya Başkan, Kurul başkanı veya Kurul başka-
nının uygun gördüğü bir üye yetkilidir. Üyeler, Kurulca henüz sonuçlandırılmayan veya ka-
muoyuyla paylaşılmayan karar ve mütalaalar hakkında basın ve yayın organlarına herhangi bir
şekilde açıklama yapamazlar.

(9) Kurul toplantılarındaki müzakereler ve alınan kararlar, raportör tarafından tutanağa
geçirilerek Kurul başkanı ve raportör tarafından imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurul başkanı
MADDE 6 – (1) Kurul başkanının görevleri şunlardır:
a) Toplantı gündeminin hazırlanmasını sağlamak, Kurul toplantılarını yönetmek,
b) Kurula ait işleri konularına göre Kurul sekretaryasına veya komisyonlara havale et-

mek ve takibini yapmak,
c) Kurul toplantılarına ait tutanakların ve kararların düzenlenmesini denetlemek,
ç) 633 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hallerde Başkana vekâlet etmek,
d) Gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
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Kurul başkanvekili
MADDE 7 – (1) Kurul başkanvekili, Kurul başkanı tarafından verilen görevleri yapar.

Kurul başkanının bulunmadığı hallerde Kurula başkanlık eder.
Kurul başkanı ve kurul başkanvekilinin seçimi
MADDE 8 – (1) Kurul, kendi üyeleri arasından, gizli oy ve üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile bir başkan ve bir başkanvekili seçer.
Kurul başkanlığına vekâlet
MADDE 9 – (1) Kurul başkanının bulunmadığı veya toplantılara katılamadığı hallerde

Kurul başkanlığına Kurul başkanvekili, onun da bulunmaması halinde mevcut üyelerden en
yaşlı olan vekâlet eder.

Kurul üyesi
MADDE 10 – (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına ve görevli bulunduğu komisyon çalışmalarına katılmak; gün-

demdeki konularla ilgili görüşünü açıklamak ve oyunu kullanmak,
b) Dini ve ilmi konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde yurt içinde

ve yurt dışında düzenlenen dini ve ilmi toplantı, seminer, konferans ve irşat faaliyetlerine ka-
tılmak,

c) Kendisine havale edilen konuları inceleyerek mütalaa bildirmek,
ç) Kurulca gerekli görülen konularda eser ve makale gibi yazılar hazırlamak, Kurul

başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
Uzman
MADDE 11 – (1) Uzmanın görevleri şunlardır:
a) Kurul başkanı veya bağlı bulunduğu komisyon başkanı tarafından kendisine havale

edilen işleri süresi içinde incelemek, gereğini yapmak ve sonucunu sunmak,
b) Kurulca gerekli görülen konularda eser ve makale gibi yazılar hazırlamak,
c) Dini konularda ilmi inceleme ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde yurt içinde ve

yurt dışında düzenlenen dini ve ilmi toplantı, seminer, konferans ve irşat faaliyetlerine katıl-
mak,

ç) Komisyon çalışmalarında ve dini soruların cevaplandırılmasında görev almak,
d) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.
Uzman yardımcısı
MADDE 12 – (1) Uzman yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kurul başkanı, Kurul başkanvekili ve bağlı bulunduğu komisyon başkanı tarafından

kendisine havale edilen işleri süresi içinde incelemek, gereğini yapmak ve sonucunu sunmak,
b) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.
Sekreter
MADDE 13 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Kurulun yazışmalarını ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,
b) Yazıların zamanında ve tekniğine uygun olarak hazırlanmasını, imza işlemlerinin ik-

malini ve ilgililere gönderilmesini sağlamak; Kurulca planlanan süreli işlerin takibini yapmak,
c) Kurulun her türlü evrak, kayıt ve dosya işlemlerini yürütmek,
ç) Kurul toplantılarında alınan kararların ve diğer metinlerin yazılmasını sağlamak,
d) Sekreterlik bürosunda görevli personel arasında görev dağılımı yapmak ve çalışma-

larını denetlemek,
e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
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Mütercim
MADDE 14 – (l) Mütercimlerin görevleri şunlardır:
a) Kurulca verilen yazı, broşür ve kitapları Türkçeye veya mütercimi bulunduğu yabancı

dile, verilen süre içinde çevirmek,
b) Gereken hallerde Başkanlığa ve Kurula tercümanlık yapmak,
c) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonların teşkili
MADDE 15 – (1) Kurulca teşkil edilecek komisyonlar şunlardır:
a) Dini Konuları İnceleme ve Soruları Cevaplandırma Komisyonu,
b) Din Hizmetleri ve Eğitim Komisyonu,
c) Dini Yayınlar Komisyonu,
ç) Dini Sosyo-Kültürel Oluşumlar Komisyonu,
d) Araştırma ve Geliştirme Komisyonu.
(2) Komisyonlar, Kurul kararı ile teşekkül eder ve en az üç üyeden oluşur. Her komis-

yon kendi üyeleri arasından bir başkan seçerek Kurul başkanlığına bildirir. Üyeler, birden fazla
komisyonda görev alabilirler. Gerekli hallerde komisyonlarda çalışmak üzere kurum içinden
veya dışından alanında uzman olanlar görevlendirilebilir. Her komisyonda yeterli sayıda Kurul
uzmanı bulunur.

Komisyonların çalışma usul ve esasları
MADDE 16 – (1) Komisyonların çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Komisyonlar, Kurul başkanınca havale edilen konuları, mümkün olan en kısa sürede

inceleyerek sonuçlandırır ve Kurul başkanlığına sunar.
b) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını katılarının çoğunluğu ile alırlar.
c) Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde, komisyonun en yaşlı üyesi komisyona

başkanlık eder.
Komisyon başkanı
MADDE 17 – (1) Komisyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Kurul başkanı tarafından komisyona havale edilen konuları incelemek, uzmanlara/uz-

man yardımcılarına havale etmek,
b) Komisyona havale edilen konuların görüşülüp sonuçlandırılmasını sağlamak; sonuç-

landırılmayan konuları komisyon görüşü ile birlikte Kurula sunmak,
c) Kurul toplantılarında, komisyon ile ilgili konuların sunumunu yapmak,
ç) Komisyonda görevlendirilen uzmanların/uzman yardımcılarının çalışmalarını dü-

zenlemek, takip etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Di-

yanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Ka-
nununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Yönetmelik; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu hüküm-
lerine göre I (a) Grubu kapsamındaki inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak
bulunan kum ve çakıl, %80’in altında SiO2 içeren kum, akarsu yataklarındaki ve SiO2 oranına
bakılmaksızın denizlerdeki kum, çakıl alanları ile ariyet malzemesi alanlarının ihale edilmesini,
ruhsatlandırılmasını, faaliyete başlamak için alınacak izinleri, bu madenlerin işletilmesini, üre-
tim esaslarını, işletme dönemleri işlemlerini, faaliyetlerin denetim ve kontrolünü, terk, devir
ve intikal işlerini, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgeleri, ödenecek bedelleri, maden
sicili ile ilgili yapılacak usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa daya-

nılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“e) İlgili İdare: İl özel idaresini,”
“k) Teknik Nezaretçi Defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter

tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı ve ruhsat sahibi/vekili ile birlikte
imzaladığı defteri,”

“m) Muhammen Bedel: I (a) Grubu madenler için mülk sahibinin izni alınarak verilen
ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatım işlemlerinde madenin cinsi, rezervi ve yeri dikkate alınarak
ilgili il özel idaresi tarafından belirlenen bedeli,

n) Sevk Fişi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan ni-
teliğindeki il özel idaresi tarafından bastırılan belgeyi,

o) Sevk İrsaliyesi: I (a) Grubu madenin alıcıya teslim edilmek üzere ruhsat sahibi tara-
fından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde ruhsat sahibinin, teslim edilen I (a) Grubu madenin
alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan I (a) Grubu
maden için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – I (a) Grubu madenler, il özel idaresince ihale yolu ile ruhsatlandırılır.

İhaleler il özel idaresinin tabi olduğu mevzuata göre yapılır. Bu madenlerin ihale bedeli il özel
idarelerinin hesabına yatırılır.

Özel mülkiyet içerisinde bulunan I (a) Grubu maden sahaları ihale edilemez. Mülkiyet
sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. Bu madenler
için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması halinde ilgili idare tarafından
belirlenen muhammen bedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – İhale edilerek ruhsatlandırılacak I (a) Grubu maden alanları, ilgili idarece

Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Genel Müdürlük, talep edilen alanın ni-
teliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde
yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir.
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İlgili idarece ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da görüş alınır. İlgili idarece gerekli
görülmesi halinde mahallinde tetkik için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden
oluşan bir heyet oluşturulur. İlgili kamu kurum ve kuruluşları tetkik sonucu yazılı görüşlerini
otuz gün içinde ilgili idareye bildirir. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş olarak
değerlendirilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıdaki şekilde görüşünün alınmasını
takiben ilgili idarece ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

Yapılan incelemelerde ruhsat verilmesi uygun görülen alanlar belirlenerek tek poligon
olarak ihale edilir. İhale edilecek alanlar; 6 derecelik dilim esas alınarak, otuz noktayı geçme-
yecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar ile 1/25000 ölçekli pafta adı yazılarak, koordinatları
ise saat ibresi dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak belirlenir. Bu alanın büyüklüğü 10
hektarı geçemez. Denizlerde kum üretimi için ruhsat verilecek alanlar belirlenirken bu alanların
etrafında 100 metre genişliğinde bir kuşak bırakılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Kendi mülkü içinde I (a) Grubu maden ruhsatı almak isteyen gerçek

veya tüzel kişiler, ilgili idareye talep harcı ile müracaat ederek ruhsat talebinde bulunur. İl özel
idaresince Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu alanların yerinde tetkiki için ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet tetkik so-
nucu yazılı görüşlerini otuz gün içinde il özel idaresine bildirir. Bu süre içinde görüş bildiril-
memesi olumlu görüş olarak değerlendirilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıdaki şekilde görüşünün alınmasını takiben
uygun görülen alanlara ihale edilmeden ruhsat verilir. Özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sa-
hibinin izninin alınması halinde ilgili idare tarafından belirlenen muhammen bedelin yatırıl-
masını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – I (a) Grubu maden ruhsatı almak için, ihale sonrası gerekli bedellerin

yatırılmasını veya özel mülkiyetindeki alan içinde de talebin uygun bulunmasını takiben en
geç iki ay içerisinde işletme ruhsatı talep harcı, yıllık işletme ruhsat harcı ile teminatı yatırılarak,
Ek Form-1’e uygun hazırlanmış taahhütnameyi ve Ek Form-2’ye uygun olarak hazırlanmış,
ekindeki akarsu yatağı, deniz ve göller dışında talep edilen alanlarda uygun ölçekli hali hazır
haritanın yer aldığı işletme projesinin ilgili idareye verilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ruhsat
talebi reddedilir. Bu durumda talep harcı dışında yatırılan ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

İlgili idarece Ek Form-3’e göre ruhsat verilmesini müteakip, Kanunun 7 nci maddesi
gereğince alınması zorunlu olan izinler alınarak çevre ile uyum teminatının yatırıldığına dair
makbuz ile birlikte idareye verilir. Alınan izinler ruhsata işlenir. Ruhsat sahibince bu işlemler
yapılmadan üretim faaliyetlerine başlanamaz. İdarece verilen ruhsatların bir sureti bir ay içinde
Genel Müdürlüğe bildirilir.

Kanunun 7 nci maddesi gereğince alınması zorunlu olan izinlerin ruhsata işlenmesini
takiben en geç bir yıl içinde işletme faaliyetine başlanması zorunludur. İşletme projesinde beyan
edildiği şekilde üretimin veya üretime yönelik hazırlık çalışmalarının, tesis ve altyapı tesisle-
rinin yapılması madenin işletmeye alınması sayılır. Beklenmeyen haller ve mücbir sebepler
dışında süresi içinde işletmeye alınmayan veya projesinde belirtilen yıllık üretim miktarının
%10’unun altında üretim yapılan ruhsat sahalarından, çalışılmayan her yıl için, projede belir-
tilen üretim miktarının %10’u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak Devlet hakkı yıllık işletme
ruhsat harcından az olamaz.

Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim
yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat kaydedilerek iptal edilir. Bu üç yıllık süre içerisinde ya-
pılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az olması
halinde de bu hüküm uygulanır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Projeye uygun faaliyette bulunulması
MADDE 9/A – İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan izinlerin ruhsata işlenme-

sine takiben üretim faaliyetleri, projesine ve Kanuna uygun olarak yürütülür. Madencilik faa-
liyetleri sürdürülürken ve/veya tamamlandıktan sonra çevre ile uyum planı uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Çevre ile uyum teminatı
MADDE 9/B – Kanunun 7 nci maddesi gereğince alınması zorunlu olan izinleri ruhsata

işlenmiş sahalarda çevre ile uyum teminatı, özel kanunlarında belirtilen hükümler hariç yıllık
işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai saati bitimine kadar ya-
tırılır. Bu teminatın süresi sonuna kadar yatırılmaması ya da eksik yatırılması halinde ruhsat
teminatı irat kaydedilir.

Ruhsat hukukunun sona ermesi durumunda, faaliyet yapılan alanların çevre ile uyumlu
hale getirildiğinin tespitini müteakip, çevre ile uyum teminatı iade edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – I (a) Grubu madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. Ruhsat süresinin

bitiminden önce talep harcı ve yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, maden rezer-
vinin yeterli ve rasyonel bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların yapılmış ve tesislerin
inşa edilmiş olması, projenin uygun bulunması, geçmiş ruhsat döneminde projeye uygun faa-
liyette bulunulması, yapılmış olan faaliyetin çevresel etkileri, çevre ile uyum planına uyulup
uyulmadığı ve yerleşim birimlerinin konumu, geçmiş ruhsat dönemindeki faaliyetler ve üretim
durumu, geçici tatilde geçirilen süre, sahadaki mevcut tesisler ile yapılması planlanan ilave te-
sisler, projesinde öngörülen üretimin özelliği de dikkate alınarak ruhsat süresi beş yıl uzatıla-
bilir. Ruhsatın temdidinden önce Kanunun 7 nci maddesi kapsamında alınan izinler müktesep
hak olarak devam eder. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin
uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

I (a) Grubu maden sahalarının ruhsat süresini uzatma taleplerinde bu maddenin birinci
fıkrasındaki kriterler dikkate alınarak; ihale yoluyla verilen ruhsatlarda ilk ihale bedelinden az
olmayacak ve ilk ihale bedelinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranı ile belirlenen tutarını geçmeyecek şekilde, özel mülkiyete tabi alanlara mülk
sahibine verilen ruhsatlar dışındaki ve ihale yapılmadan verilen ruhsatlarda ise on yıllık işletme
ruhsat harcının beş katından az, yirmi katından fazla olmamak kaydıyla bu bedel, ilgili idare
tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – I (a) Grubu maden üretimi, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak teknik
nezaretçi atama belgesinin (Ek Form-7) onaylanması ile atanan maden mühendisinin nezare-
tinde yapılır.

I (a) Grubu maden işletme ruhsat sahalarına ilgili idarece yapılan teknik nezaretçi ata-
maları, atama yapıldığı tarihten, teknik nezaretçinin istifa ettiği sahalar için ise istifa tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İşletme faaliyet belgeleri
MADDE 12 – Ruhsat sahibi her yıl Nisan ayı sonuna kadar; Kanunun 29 uncu maddesi

gereğince Ek Form-4’teki işletme faaliyet bilgi formu ile Ek Form-5’e uygun olarak hazırladığı
satış bilgi formunu ve üretim yapılmış ise imalat haritasını ilgili idareye verir. Akarsu yatağı,
deniz ve göllerde bulunan I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsatlı sahalardan imalat haritası
istenmez.
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Üretim yapılan ruhsat sahalarında faaliyet bilgi formu ve imalat haritası, üretim yapıl-
dığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan teknik nezaretçi veya idareye verildiği tarih iti-
barıyla ruhsat sahası için atanmış durumda olan teknik nezaretçi tarafından imzalanır. Teknik
nezaretçi imzası olmadan idareye verilen bu fıkrada sayılan belgeler geçersiz sayılır.

İşletme faaliyetinde bulunulmaması halinde, ruhsat sahibi gerekçesini yazılı olarak ida-
reye bildirir. Bu durumda, Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen belgelerden sadece satış
bilgi formunun verilmesi yeterlidir.

İlgili idare, il bazında yapılan I (a) Grubu maden üretim, satış ve Devlet hakkı miktar-
larını, her yıl Haziran ayı sonuna kadar maden cinsine göre ayrı ayrı olarak Genel Müdürlüğe
bildirmek zorundadır.

Bu madde kapsamında ruhsat sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
ruhsat teminatı ilgili idare adına irat kaydedilir ve yükümlülük yerine getirilinceye kadar ruhsat
alanındaki faaliyet durdurulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – I (a) Grubu madenler için sel baskını, taşkın, çökme, heyelan gibi ge-

çerli sebeplerle veya ulaştırma altyapı durumlarında beklenmeyen değişiklikler olması, ruhsat
sahibi şirketin iflasına karar verilmiş olması ya da yargı kararları sonucu faaliyetin yapılamaz
duruma gelmesi hallerinde ilgili idarece bir yıla kadar geçici tatil verilebilir.

Geçici tatilin gerekçelerinin devam etmesi durumunda ruhsat sahibinin talebi ile geçici
tatil talebi yeniden değerlendirilir.

Ruhsat sahibi geçici tatilin bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde faaliyete geçmek
zorundadır. Üç ay içinde faaliyete geçilmemesi durumunda ruhsat teminatı irat kaydedilir. Takip
eden altı ay içinde de faaliyete geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen üretim
miktarının %10’u üzerinden Devlet hakkı alınır.

Geçici tatil süresi içinde Kanunun 29 uncu maddesindeki belgelerin verilmesi zorunlu
değildir.

Geçici tatil talebi ile ilgili olarak, ilgili idareye verilen bilgi ve belgelerin eksik olması
durumunda, ruhsat sahibine iki ay süre verilerek eksik bilgi ve belgeler istenir. Verilen süre
içerisinde eksikliklerin tamamlanması durumunda ilk dilekçe tarihi esas alınarak geçici tatil
talebi değerlendirilir. Aksi halde talep reddedilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – Ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kır-

ma-eleme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan birincil sevkiyatlarda Genel Mü-
dürlüğün belirlediği formatta, ilgili idarece bastırılarak verilecek sevk fişlerinin kullanılması
zorunludur. Ayrıca doğrudan satışlarda, sevkiyat güzergâhı üzerinde kantar olması halinde sevk
fişine kantar fişinin eklenmesi gerekir. Stok alanından dışarıya satışlarda veya yukarıda belir-
tilen tesislerde işleme tabi tutulduktan sonra yapılan ikincil sevkiyatlarda ise 213 sayılı Vergi
Usul Kanununa göre düzenlenmiş sevk irsaliyesinin kullanılması gerekli ve yeterlidir.

Sevk fişlerinin birim satış fiyatı her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir ve bu bedel üze-
rinden ruhsat sahiplerine verilir. İlgili idarece, zimmet karşılığında ruhsat sahibine verilen sevk
fişi koçanlarının numarası, özel bir deftere kayıt edilerek düzenli şekilde takip edilir.

Sevk fişleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma ir-
saliyesindeki bilgileri taşır ve mezkûr Kanunun 230 uncu maddesinde yer alan sevk irsaliyesi
niteliğinde olup sevk irsaliyesi yerine geçer. Genel Müdürlük, mahalli mülki idare amirlikleri
veya ilgili idare tarafından görev verilen yetkili kişiler, ruhsat sahasında açılan ocaktan doğru-
dan satışlarda, stok alanları, kırma eleme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan
birincil sevkiyatlarda maden sevkiyatının sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını takip ve denetle-
yerek Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapar.
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Ruhsat sahasından üretilen I (a) Grubu madenin, karayoluna çıkmadan ruhsat sahası
içinde ya da mücavirindeki stok alanına veya tesise sevkiyatında, ocak-tesis mesafesi, nakil
güzergâhının durumu dikkate alınarak sevkiyatın, ocaktan taşıma araçları ile yapılması duru-
munda, ağırlık/hacim belirlenerek yirmi dört saat zarfında ölçülen maden miktarı için bir adet
sevk fişi kesilmesi yeterlidir.

Sevk fişi, verilen ruhsat dışında başka bir ruhsat alanı içindeki madenin sevkiyatı için
kullanılamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – Madenin nakliyesi esnasında sevk fişi olmaksızın maden sevk edildi-

ğinin mülki idare amirlikleri veya ilgili idare tarafından bir tutanak ile tespit edilmesi halinde,
sevk edilen madene el konulur. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, taşımada kullanılan araç
plakası, aracı kullanan kişi, sevk edilen madenin cinsi ve tartılması mümkün ise miktarı veya
tartılması mümkün değilse yaklaşık miktarı gibi bilgiler yer alır. Söz konusu madeni üreten
veya sevkiyatını sağlayan gerçek veya tüzel kişiye, el konulan madenin ocak başı satış bedelinin
beş katı tutarında idari para cezası verilir. Bu fıkradaki fiili işleyen ruhsat sahibi ise madene el
konulmaz, ruhsat sahibine verilir.

Sevk fişi üzerinde yer alan bilgilerden madenin miktarı, sevkiyat tarihi, ruhsat numarası,
madenin cinsi, güzergah ve araç plakasının eksik doldurulduğunun tespit edilmesi halinde ge-
çersiz sayılarak sevk fişsiz sevkiyat olarak değerlendirilir.

Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve ilgili idareler tarafından Kanuna göre verilen idari
para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil edilir. Tahakkuk
eden ve ödenmeyen Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine
bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Denetim, inceleme ve ölçümler sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı

bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet
hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari
para cezası verilir. Ayrıca, bu fiil haksız yere hak iktisabı kapsamında yapılmış fiil sayılarak
Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında işlem tesis edilir. Ancak, bu kapsamda uygulanan idari
para cezasına esas Devlet hakkı miktarının yıllık ruhsat harcından az olması halinde, üretilen
miktar üzerinden hesaplanan Devlet hakkı tutarı esas alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim ya-

pıldığının Genel Müdürlüğün, mülki idare amirliklerinin veya ilgili idarelerin yetkilendirdiği
kişiler tarafından tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta üre-
timin yapıldığı yer, üretimi yapanın adı ve adresi, maden cinsi ve miktarı gibi bilgiler yer alır.
Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş
olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış
bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amir-
liklerince satılarak bedeli ilgili idare hesabına aktarılır.

Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının Genel Müdürlük, ilgili idare
veya mülki idare amirliklerince tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülkî
idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyenlere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el ko-
nulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin
iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince
satılarak bedeli ilgili idare hesabına aktarılır.

Ruhsatlı ancak Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler alınmadan üretim yapıldı-
ğının tespit edilmesi durumunda, gerekli izinler alınıncaya kadar ruhsat sahasındaki üretim faa-
liyetleri durdurularak teminat irat kaydedilir. Bu kapsamda üretilen madenin beyan süresi geç-
miş ise ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanacak
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Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası verilir. Ayrıca bu fiil haksız yere hak iktisabı
kapsamında yapılmış fiil sayılarak Kanunun 10 uncu maddesinin haksız yere hak iktisabı kap-
samında işlem tesis edilir. Beyan etme süresinin bulunması halinde ise faaliyet durdurularak
teminat irat kaydedilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Ticari amaç taşımayan üretim
MADDE 18/A – Köyde yaşayan köylüler, kendi köy sınırları içinde ev, avlu, tarla sı-

nırları, yol ve köyün ortak olarak kullandığı ibadethane, yol, okul, mezarlık, çeşme gibi ticari
amaç taşımayan işlerde kullanılmak üzere gerekli I (a) Grubu madeni temin etmek için muh-
tarlıktan izin alabilirler. İzin verilecek alanların ilgili köy sınırları dâhilinde olması zorunludur.
Özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izni olmadan bu üretim yapılamaz.

Talep sahipleri taleplerini köy muhtarlığına bir dilekçe ile iletir. İhtiyar meclisinin yazılı
teklifi, köy muhtarının onayı ile izin verilir. Köy muhtarı, verilen izni on beş gün içinde ilgili
mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. Bu şekilde verilen izinle üretilerek sevk edilen I
(a) Grubu madenler için harç, teminat ve Devlet hakkı alınmaz. İzne tabi alanlarda gerekli izin-
ler alındıktan sonra üretim yapılır. Üretilmesine izin verilen I (a) Grubu madenleri, üreten ve
izin alan kişinin dışında bir başkası tarafından kullanılamaz ya da bir menfaat karşılığı takas
edilemez, ticari amaç ile satılamaz. Aksi takdirde üretilen madene mülki idare amirliklerince
el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı
ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası
uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli ilgili idareye akta-
rılır.

Bu amaçla yapılacak üretimin I (a) Grubu ruhsatlı alanlar dışında, çevre ve insan sağ-
lığına zarar vermeyecek şekilde yapılması zorunludur.

Madencilik faaliyetine yönelik olmayan yol, demiryolu, hava limanı, liman, tünel, toplu
konut yapılacak alanlar, kanal, baraj, gölet gibi yapıların gerçekleştirilmesi ile yapı ve inşaat
alanı için kazı faaliyetlerinin yapılması esnasında zorunlu olarak çıkarılan hafriyat malzemesi,
mülk sahibi veya mülk sahibinden izin alınarak faaliyet sahibi tarafından 18/3/2004 tarihli ve
25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kont-
rolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilir.

Yol, demiryolu, hava limanı, liman, tünel, toplu konut yapılacak alanlar, kanal, baraj
ve göllerin su rezervuar alanı gibi alanlarda, bu yapı ve inşaat çalışmaları sonucunda zorunlu
olarak çıkarılan hafriyat malzemesinin, ticarete konu edilmemesi kaydıyla çıkarılması duru-
munda I (a) Grubu ruhsat veya hammadde üretim izin belgesi alınması zorunlu değildir. Çıka-
rılan malzeme, projesi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, söz konusu yapı ve inşaat çalış-
malarından arta kalan hafriyat malzemesinin ticarete konu edilmesinin gerekmesi halinde bu
malzeme ilgili idareye devredilir. Söz konusu malzeme ilgili idare tarafından ihale edilir, ihale
bedeli ilgili idareye gelir kaydedilir.

Balıkçı barınakları, liman, baraj alanlarında biriken ve dere yataklarında taşkınları ön-
lemek için biriken kum çakıl malzemesinin üretilmesi için ilgili kurumun uygun görüşü veya
projesi doğrultusunda bu alanlar ilgili idarece ruhsatlandırılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Yapılan

tetkiklerde üretim izni olan ancak Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılmış”
ibaresi “I (a) Grubu madenin, ilgili idareden alınacak sevk fişi ile sevk edilmesi zorunludur.
Ancak, yapılan sevkiyatın 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi
ile yapılmış ve” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkranın birinci cümlesindeki “Maliye Bakanlı-
ğından alınmış” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının son cümlesindeki “uyarılarak
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teminat irat kaydedilir.” ibaresi “uyarılır. Aynı işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.” şek-
linde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen “üretim hakkı olan” ibaresi ile
aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – İlgili idareden alınan sevk fişlerinin inceleme ve denetimler esnasında

istenilmesi halinde ruhsat sahibince ibraz edilmesi zorunludur. Kullanılmış sevk fişlerinin kul-
lanıldığı tarihi takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile saklanması gereklidir.
Sevk fişlerinin herhangi bir nedenle kaybedilmesi halinde, kaybedilme tarihinden itibaren ruh-
sat sahibinin bu durumu en geç bir ay içinde ilanla veya resmî makamlardan alınmış bir yazı
ile belgelemesi ve ilgili idareye bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde bu durum beyanlardaki
hata ve noksanlık olarak kabul edilerek işlem yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“Her türlü denetimde çevre ile uyum planına uygun çalışılıp çalışılmadığı kontrol edilir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz öden-

miş olması, çevre ile uyum teminatının yatırılmış olması ve devredildiği tarihe kadar geçen
süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun ve teknik nezaretçi ücretinin tam
olarak ödendiğine dair belgelerin verilmesi zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretime yönelik faaliyette bulunulmuş I (a) Grubu maden ruhsatı sahibi; sahanın tek-
nik nezaretçisi tarafından hazırlanmış, işletme projesi ile birlikte verilen çevre ile uyum proje-
sinin uygulanıp uygulanmadığını ve ruhsat alanında can ve mal güvenliği ile ilgili alınan ön-
lemleri, çalışılan her bölge için alınan emniyet tedbirlerini içeren rapor ile sahanın son duru-
munu gösterir imalat haritası ile ilgili idareye terk talebinde bulunabilir. İlgili idare, bu rapora
dayalı olarak terk talebini değerlendirir. İlgili idarece terk talebi ile ilgili işlemler yapılmadan,
saha yerinde de tetkik edilebilir.

Yapılan tetkikte, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı ve çevre
ile uyum planının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Bu tedbirler yerine getirilmemiş ise
ruhsat sahibine alınması gerekli önlemler bildirilerek altı aylık bir süre verilir. Mücbir sebepler
dışında bu süre içerisinde yukarıdaki tedbirleri almayan ruhsat sahibine üç aylık ek süre verilir.
Verilen bu sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik ve çevresel önlemlerin
alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, bu
durum orman arazilerinde idare tarafından ilgili orman idaresine bildirilir. Çevre ile uyum ça-
lışması için gerekli tedbirler, çevre ile uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili or-
man idaresi, diğer alanlarda ilgili idare tarafından yerine getirilir. Orman idaresi veya ilgili
idare tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masrafların 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içerisinde öden-
mesi gerektiği, ödeme yapılmadığı takdirde teminatların paraya çevrileceği hususu ruhsat sa-
hibine tebliğ edilir. Verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde yapılan masraflar ruhsat ve
çevre ile uyum teminatından karşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre ile
uyum planı çerçevesinde eksik kalan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sahiplerinden
tahsil edilir. İlgili idare tarafından çevre ile uyum planı dışında başkaca bir proje veya uygulama
yapılması halinde buna ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından karşılanır ve ruhsat sahibinden
herhangi bir bedel talep edilmez.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
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“d) Üretilen madenin ruhsat sahibine ait tesiste kullanılıyor olması halinde, aynı ma-
denin piyasadaki ocak başı satış fiyatının emsallerinden az olamayacağı,”

“Devlet hakkı işletme ruhsat harç miktarından az olamaz.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında

kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretiminden Devlet hakkı alınmaz.
Ocak başında satışı yapılan maden ile üretim sahası dışındaki tesislere sevk edilen ma-

denlerde sevkiyat tarihi itibarıyla Devlet hakkı tahakkuk eder. Üretim sahasında stokta bekle-
tilen madenden Devlet hakkı alınmaz. Ancak, stoktan satış yapıldığı zaman Devlet hakkı alı-
nır.

Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış tutarının aynı pazar ortamındaki
emsallerinden az olması durumunda süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkına, tahakkuk
ettirilmesi gereken ayın son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre için 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

Ruhsat alanında madencilik faaliyeti gösterilen alanın orman, hazine ve/veya özel mül-
kiyete tabi alan olması halinde yapılan üretim miktarından dolayı oluşan Devlet hakları, alanın
niteliği esas alınarak yüzey alanına göre orantı yapılmak suretiyle hesaplanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinin başına “Hazinenin özel mülkiyetinde veya” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “toplam olarak” ibaresi “defaten” şeklinde değiştirilmiştir.
“Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile or-
man alanlarındaki faaliyetlerde ödenecek Devlet hakkı”
“Bu hüküm gereğince Devlet hakkı, işletme ruhsat harcı kadar Devlet hakkı yatıranlarda da
%30 fazlası ile alınır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – Ruhsat sahibi tarafından yatırılan Devlet hakkının %25’i il özel idare

payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresine, %25’i ruhsatın bulunduğu en yakın köyden
başlamak kaydıyla köylerin yer aldığı bölge ile sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak
üzere faaliyet alanındaki payı oranında, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Gö-
türme Birlikleri hesabına, %50’si de Hazine hesabına yatırılır.

Tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen Devlet hakkının, 6183 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre takip ve tahsil edilmek üzere, aktarılacağı il özel idareleri ve Köylere Hizmet Gö-
türme Birliğinin payı belirtilmek suretiyle ilgili tahsil dairelerine il özel idaresince bilgi verilir
ve bu Devlet hakkı 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı oranı uygu-
lanarak tahsil edilir.

Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son
gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının başında yer
alan “Maden işletmelerinin” ibaresi “Madenin tüvenan olarak üretildiği alanın” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra
eklenmiş, mevcut altıncı fıkrasının dördüncü cümlesindeki “Beş” ibaresi “Üç” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

“Sahada faaliyetlerin projesine uygun sürdürülmemesi, faaliyetlerin verilen faaliyet ra-
porları ile uyum içinde olmaması, imalat haritalarının gerçeği yansıtmaması, denetimlere teknik
nezaretçi ya da ruhsat sahibi veya vekilinin iştirak etmemesi, denetime mesnet teşkil eden bel-
gelerin verilmemesi, istenilen analiz ücretinin ödenmemesi, teknik nezaretçi ücretinin ödendi-
ğine dair belgelerin her yıl Nisan ayı sonuna kadar il özel idaresine verilmemesi, mühendisler
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tarafından hazırlanan her türlü proje, arama faaliyet raporu, faaliyet bilgi formları için geçerli
olduğu yıla ait kayıtlı oldukları oda sicil belgesinin il özel idaresine verilmemesi hata ve nok-
sanlık olarak kabul edilir. Bu hata ve noksanlıkların, il özel idaresi tarafından ruhsat sahibine
bildirilerek iki ay içerisinde düzeltilmesi istenir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması
halinde teminat irat kaydedilir.”

“Kanuna göre;
a) Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretil-

mesi ve/veya sevk edilmesi,
b) İdarece faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması,
c) Ruhsat sahasında yapılan üretimlerin beyan edilmemesi,
haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla

ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyan olarak kabul edilir.”
“Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulan-

masını engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik elemanlar uyarılır. Gerçek
dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl içinde tekrarı halinde teknik elemanların, Kanun gereğince
yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında hak mahrumiyeti uy-
gulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulun-
duğu mesleki teşekküle bildirilir.”

“Teknik nezaretçinin atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denet-
leyerek tespit ve önerilerini teknik nezaretçi defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde
teknik nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmemesi durumunda teknik nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Teknik
nezaretçi defterini, teknik nezaretçi ile ruhsat sahibi/vekili birlikte imzalar.

Teknik Nezaretçi Defterinin ibraz edilmemesi veya Ek Form-8’de belirtilen şekilde dü-
zenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine on yıl süreli işletme ruhsatları için belirlenen yıllık
işletme ruhsat harcı tutarında idari para cezası uygulanır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – Tarım toprağı, sit alanı, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı ve ta-

biatı koruma alanları, orman sayılan alanlar, mera alanları ve sulak alanlar gibi izne tabi alan-
larda izin alınmadan veya ÇED, gayrisıhhi müessese izinlerinin sınıfı dışındaki izinlerle faali-
yette bulunulduğunun tespiti halinde faaliyetler durdurulur. ÇED, gayrisıhhi müessese izni ve
mülkiyete ait izin alınmadan faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde üretim faaliyeti durdu-
rulur ve teminat irat kaydedilir. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde
ise teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı tesisler için ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından alınan izin veya görüşler, ruhsatın süresinin uzatılması halinde de geçerlidir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde ta-

mamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayan ruhsat sahiplerine ikinci bir bildirim
yapılarak teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksiklik-
lerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve proje ile birlikte verilen teminat irat kay-
dedilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “tek” kelimesi yürürlükten kaldırılmış, (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yeni bir teminat iradının yapılması durumda teminat, önceki teminat cezaları dikkate
alınmaksızın güncel değer üzerinden tamamlattırılır.”
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“g) İrat kaydedilen teminatın üç ay içinde yatırılması gerekir. Verilen üç ay içinde te-
minat yatırılmaz ise yatırılması gereken teminat iki katına çıkarılarak tebligatla üç aylık ikinci
bir ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur. Ruhsat
sahibine tebligat yapılarak altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde teminat dört kat olarak ta-
mamlanmaz ise ruhsat iptal edilir.”

“h) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken Kanunun 29 uncu maddesinde
sayılan belgelerin verilmemesi veya geç verilmesi durumunda Kanunun 29 uncu maddesinden
doğan teminat irat işlemi her yıl için ayrı ayrı yapılır.”

“Ruhsat sahibince il özel idaresine verilen banka teminat mektubu, nakit teminat ile
nakit teminat ise banka teminat mektubu ile güncel değer üzerinden değiştirilebilir.”

“Ruhsat süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren ruhsat sahibinin teminatı iade
edilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – Teminat miktarları, her yıl harç bedellerinin açıklanmasını takiben Ge-

nel Müdürlük ve ilgili idare tarafından ilan edilir. Ruhsat teminatı, ruhsat süresine bağlı olarak
hektar başına yıllık ruhsat harcının %1’idir. Teminat miktarı 2013 yılı için belirlenmiş olan
12802 TL’nin her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme
oranı nispetinde artırılmış miktardan az olamaz.

I (a) Grubu madenlerin teminatları ile irat kaydedilen teminatlar, ilgili idare hesabına
yatırılır.

İdari para cezalarına, Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Süresinde ödenmeyen
Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek
üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, Madencilik Faaliyetleri Uy-

gulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek Form-2 ve Ek Form-5 ekteki şe-

kilde değiştirilmiş, Ek Form-7’den sonra gelmek üzere ekteki Ek Form-8 eklenmiştir.
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Büyükşehir belediye sınırları içindeki işlemler
EK MADDE 1 – Bu Yönetmelikte il özel idarelerince yürütülen iş ve işlemler, bu mad-

denin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra il özel idare-
lerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;
a) I (a) Grubu maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlik-

lerine verilen Devlet hakkı, I (a) Grubu madenler için alınan harçlar ile valiliklerce yapılan
I (a) Grubu maden ihalelerinden eldse edilen gelirler,

b) Kanun gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,
c) Kanuna göre teminatlardan elde edilen gelirler,
ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra genel bütçeye gelir kaydedilir.
Mahalleye dönüştürülen köyler
EK MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk mahalli idareler genel

seçiminde 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun uyarınca mahalleye dönüştürülen köylerdeki köylüler, 18/A maddesinde belirtilen
haklardan, dönüşen mahalle sınırları kapsamında yararlanmaya devam ederler. Mezkûr madde
uyarınca verilen izin ve diğer işlemler, bu yerlerin mahalle muhtarınca yerine getirilir.”

MADDE 37 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
EXPO 2016 ANTALYA AJANSI MAL VE HİZMET ALIM-SATIM VE

YAPIM İŞLERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan Çiçek

ve Çocuk Temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi
ve yönetilmesine yönelik olarak EXPO 2016 Antalya Ajansının her türlü mal ve hizmet alım-
satım ve yapım işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya

Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansını,
b) En avantajlı teklif: Alımlarda teklif edilen bedellerin öncelikle en düşük fiyat esasına

göre belirlenmesini, en düşük fiyat esasının tercihe layık görülmediği hallerde işletme ve bakım
maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate
alınarak belirlenen teklifi, satışlarda ise yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere teklif edilen
bedelin en yükseğini,

c) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan Çiçek ve Çocuk Temalı
Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

ç) Konsey: EXPO 2016 Antalya Ajansı Konseyini,
d) Genel Sekreterlik: EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğini,
e) Hizmet: Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına

ücret karşılığında yaptırılan her türlü hizmet, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta,
araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, danışmanlık, mü-
şavirlik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon,
sergileme, tören, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bil-
gisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hak-
ların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

f) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla işin isteklileri arasından seçilecek
birisi üzerinde bırakıldığını gösteren, Yönetim Kurulu veya yetkilendireceği ihale yetkilisinin
onayı ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri,

g) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alım-satımı ile yapım işlerinde; istekli
ve müşterilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan
teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ğ) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunca ihale yapma ve sonuçlan-
dırmasına yönelik yetki devri yapılan kişiyi,

h) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya bu kişilerin oluşturacağı ortak
girişimleri,

ı) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,
i) Kiralama: Taşınır ve taşınmazlar ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,
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j) Mal: Satın alınan, satılan veya kiralanan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve ta-
şınmazları, ayni haklar ile her türlü hakları,

k) Müşteri: Kendisine mal ve hizmet satış kararı verilen veya bu amaçla üzerine ihale
yapılan istekli veya isteklileri,

l) Ofis: Genel Sekretere bağlı olarak Yönetim Kurulu ve EXPO Konseyi’nin sekretarya
çalışmaları yürüten ve Bakanlık bünyesinde Ankara’da kurulan Ajans birimini,

m) Ortak girişim: Mal ve hizmet alım-satım ile yapım işlerine katılmak isteyen birden
fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya
konsorsiyumları,

n) Sözleşme: Ajans ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
o) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren

belge veya belgeleri,
ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin veya müşterinin Ajansa

sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve bilgileri,
p) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alım-satım ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan

önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere saptanan tah-
mini bedel ile yapım işlerinde keşif bedelini,

r) Yönetim Kurulu: EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulunu,
s) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel

kişi veya kişileri,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikle kendilerine görev verilenlerin, verilen görevleri ama-

ca uygun olarak yerine getirmeleri, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasına özen göstermeleri gerekir.

(2) Bütçede ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz ve harcama yapıla-
maz.

(3) İşlemler; ehliyet, rekabet, şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkin ve verimli kullanım
esasları çerçevesinde yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
İhale Komisyonu, Yaklaşık Maliyet, İhaleye Katılım Kuralları

İhale komisyonunun kuruluşu ve çalışma esasları
MADDE 5 – (1) İhale Komisyonu, Ajansın ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmet-

lerin alım-satım ve yapım işlemlerini gerçekleştirmekle görevlidir.
(2) İhale komisyonu, Yönetim Kurulu veya ihale yetkilisi tarafından, biri başkan ve bi-

risi ilgili birim personelinden olmak üzere en az üç kişi ve aynı sayıda yedek üyenin görevlen-
dirilmesi ile oluşturulur. İhale komisyonu üye sayısı tek sayılardan oluşur.

(3) İhale komisyonunda alınacak kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, so-
yadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda, isteklilerin ve müşterilerin isimleri,
adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli ve müşteri üzerine,
hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon
başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, ge-
rekçesini komisyon kararına yazarlar ve imzalarlar.

(5) İhale komisyonu toplantılarına ilgili birim yöneticileri katılabilir, ancak oy kulla-
namazlar.
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(6) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ser-
besttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

(7) İhale komisyon kararı, imzalanmasını müteakip en geç üç gün içinde ihale yetkili-
sinin onayına sunulur.

Yaklaşık maliyet
MADDE 6 – (1) Yaklaşık maliyet, katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenir ve

dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
(2) Mal veya hizmet alım-satımı ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle ihale yetkilisi ta-

rafından gerekli görülmesi ve onaylanması halinde yaklaşık maliyet bu Yönetmelik hükümle-
rine göre hizmet satın almak suretiyle hazırlattırılabilir.

(3) Yaklaşık maliyete, ihale ilanlarında ve davetiyelerde yer verilmez, isteklilere, müş-
terilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 7 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterlik için:
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler olarak; teklif

edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya
serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler.

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-
çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler olarak isteklilerin ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa
eşdeğer belgeleri. (Bilançoda dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının en az 0.50, öz kay-
naklar/toplam aktif oranının en az 0.10, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı
0.80’den küçük olması gerekir. Sayılan bu kriterlerin üçü birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki
yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini verebilirler. Bu durumda iki yılın or-
talaması alınır.)

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu. (Toplam cirosunun isteklinin teklif
edeceği bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. İstenilen kriteri ihalenin yapıldığı yıldan bir
önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler. İki önceki
yılda da sağlamaması halinde iki önceki yılla birlikte üç önceki yıla ait belgelerini verebilirler.
Bu takdirde yılların ortalaması alınır.)

b) Mesleki ve teknik yeterlik için:
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren

belgeler.
2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70’i ora-
nında gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olarak; iş deneyimi
için istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin
iş deneyim belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işlerde tek sözleşme esas alı-
narak iş deneyim belgesi, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye
dayalı olarak düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri.
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3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler.

4) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen personel, tesis, makine,
teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

5) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar.

6) Ajansın talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, mal alımlarında tedarik edilecek
malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre birinci fıkrada belirtilen bilgi veya belgelerden
hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin
ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgelerin
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali mü-
şavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde
yer alan belgelerin, iş ortaklığında; ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birinin, konsor-
siyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini
sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-
rumda olanlar.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olanlar.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar.
ç) Kesinleşmiş vergi borcu olanlar.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla

hüküm giyenler.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına

aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilenler.
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-

yetten men edilmiş olanlar.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte

belge verdiği tespit edilenler.
ğ) 8 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar.
h) 13 üncü maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya baş-

kaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.
a) Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Ajansın Yönetim Kurulu üyeleri ve EXPO Konseyi üyeleri ile Genel Sekreterlik ve

Ofis personeli.
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ç) Ajansın 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 belirtilenlerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları
veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile
şirketleri.

f) Ajanstan daha önce ihale almış olup gereğini yerine getirmeyenler.
(2) İhaleye katılamayacak olmasına rağmen ihaleye katılan istekli ve müşteriler ihale

dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendir-
mesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı
gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 9 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alım-satımı ile yapım işlerinin her türlü

özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Ajans tarafından hazırlanması esastır. Ancak
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle ihale yetkilisi tarafından gerekli
görülmesi ve onaylanması halinde teknik ve idari şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre
hizmet satın almak suretiyle hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ve ay-
rıntılarına ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek
teknik kriterler ve ayrıntıların, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması ve bütün
istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerekir.

(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.

(4) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özellik-
lerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla
marka veya model belirtilebilir.

İhale ilanı ve kuralları
MADDE 10 – (1) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ilanları ihale tarihinden en

az onbeş gün önce yapılır.
(2) İlan, ihale mahallinde çıkan günlük gazetelerden en az birisi veya Ajansın internet

sitesinde ilan edilir.
(3) İlanda;
a) Ajansın adı adresi telefon ve faks numarası,
b) İhalenin adı niteliği, türü ve miktarı,
c) Mal alım-satım ihalelerinde teslim yeri,
ç) Hizmet alım ve yapım işi ihalelerinde, yapılacağı yer ve süresi,
d) Uygulanacak ihale usulü,
e) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz nerelerden temin edilebileceği,
f) Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları,
g) Tekliflerin hangi saate kadar nereye verileceği, açılış yeri ve saati,
ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,
h) Ajansın, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu,
konularının tamamı, bir bölümü veya diğer önemli ve gerekli görülecek hususlar, yer

alır.
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Ortak girişimler
MADDE 11 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlu-
luklarıyla 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 Ajans, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi du-
rumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir.
İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptık-
larına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında
ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde,
sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin ve-
rilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, kon-
sorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin,
işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak ara-
cılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 12 – (1) Ajansın 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 istekli ve müş-
terilere bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde,
verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istekli ve müşteri-
lere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekli ve müşterilerce Ajanstan herhangi bir
hak talebinde bulunulamaz.

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

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 13 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

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

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İstekli ve müşterileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, istekli ve müşterilere

anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek dav-
ranışlarda bulunmak.

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

ç) Bir istekli ve müşteri tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 8 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 7 nci madde hükümleri uy-

gulanır.
(3) Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunanlar hak-

kında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

İhale usulleri
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet

alım-satımlarında ve yapım işlerinde, ihale yetkilisi tarafından belirlenecek aşağıdaki usullerden
birisi uygulanır.

a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
Açık ihale usulü
MADDE 15 – (1) Açık ihale usulü, ihalenin ilan yoluyla duyurulduğu ve katılımın her-

kese açık olduğu, bütün istekli ve müşterilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 16 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; ilan yapılmaksızın, Ajans tara-

fından belirlenen istekliler arasında yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda Ajansça davet
edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi ya da ihale yetkilisinin
gerek gördüğü durumlarda ihale bu usule göre yaptırılabilir.

(3) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Ajans en
avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği fiyat görüşmesi yapabilir. Nihai teklif
tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamaz.

(4) Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı
üçten az olamaz. Davet edilen isteklilerin dışında herhangi bir istekli ihaleye katılamaz.

Pazarlık usulü
MADDE 17 – (1) Pazarlık usulü, Ajansça davet edilen istekli ve müşterilerin teklif ve-

rebildiği usuldür. Pazarlık, ihale komisyonu tarafından yapılır ve teklifler ile değerlendirme
sonuçları pazarlık tutanağında gösterilir. Bu yöntem aşağıda sıralanan durumlardan birisinin
meydana gelmesi halinde uygulanabilir.

a) Diğer ihale yöntemlerinden birisinin uygulanıp da ihaleye istekli ve müşterilerin çık-
maması veya bir kişiden fazla istekli ve müşteri çıkmaması durumunda.

b) Bir malzeme veya hizmetin yalnız bir kişi ya da firmanın elinde bulunduğu durum-
larda.

c) Alanında yeterliliği kabul edilmiş sanatçı ve uzman kişi ve/veya kuruluşlara yaptırı-
lacak performans, gösteri, güzel sanatlar kapsamındaki işler ile etüt, proje ve yapım işlerinde.

ç) Sözleşmenin feshi nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar
geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işlerde.

d) Öngörülemeyen ani ve olağanüstü bir durumun doğması nedeniyle ivedi yapılması
zorunlu işlerde.

e) İhale yetkilisince gerekli görülen işlerde.
Doğrudan temin usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın yurt içi ve yurt dışı piyasalardan doğrudan temini usulüne başvurulabilir.
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bir hakka veya imtiyaza sahip

olması.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2013 – Sayı : 28661

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



c) Gecikilmesinde proje ile ilgili telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden ola-
bilecek ivedi hallerde.

ç) 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 altı ayı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması.

d) Ajansın faaliyetleri kapsamındaki Katma Değer Vergisi hariç üçyüzbin TL’ye kadar
olan her türlü mal-hizmet alımları ve yapım işlerinde.

(2) Ajansın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikleri haiz hizmet binası alımları ile
hizmet binası kiralama işleri, bu maddedeki miktar sınırlamasına tabi olmaksızın bedeli mü-
zakere edilmek suretiyle doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ve yapım işlerinde, şartname ve sözleşme
düzenleme, ihale komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlen-
dirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak, fiyat ve diğer şartlar
müzakere edilerek ihtiyaçlar, fatura ya da fatura yerine geçen vesikalar karşılığında temin edilir.

Tasarım yarışmaları
MADDE 19 – (1) İhale yetkilisi, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel ta-

sarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım
projesi elde edilmesine yönelik olarak, rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri
tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Dokümanı

İhale dokümanın içeriği ve bulunması gereken hususlar
MADDE 20 – (1) İhale dokümanında; istekli ve müşterilere talimatları da içeren idari

şartnameler ile yaptırılacak işe ilişkin teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanında işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka,
genel olarak aşağıdaki şartlardan ihale konusu işin özelliğine göre gerekli görülenler yer alır.

a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı ve ihale yöntemi.
b) İşin ve ihalenin yapılma yeri ve zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları.
c) Tekliflerin geçerlik süresi, alınması ve açılması, değerlendirilmesi.
ç) Ödeme ve tahsilat koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.
d) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu primi, fon

ve diğer masrafların kimin tarafından ödeneceği.
e) En avantajlı fiyat ve şartlarda üstünlüğü tespitte komisyonların serbest olduğu.
f) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici veya kesin teminatın banka temi-

nat mektubu olması halinde bunun ihale dokümanı ekinde belirlenen şekilde olması gerektiği.
g) Dokümanların gerektiğinde yabancı dilde de düzenleneceği ve ihtilaf halinde hangi

metnin geçerli olacağı.
ğ) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.
h) Yüklenilen işin bir bölümünün ya da tamamının yapılmaması halinde yapılacak iş-

lemler, uygulanacak cezai şartlar.
ı) Yapılacak veya yaptırılacak muayene, kontrol ve tahlillere ilişkin hususlar.
i) Muayene, kontrol ve tahlil sırasında, görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için

tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.
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j) İşin kabulüne ilişkin hususlar.
k) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra müdürlüklerinin, Türk Mah-

kemelerinin yetkili olması durumunda şartnamelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.
l) İlave işler ve eksiltmeler.
m) Yüklenicilerden işin önem ve özelliğine göre, ticaret odasından alınacak faaliyet

belgesi, mali durum belgesi, yapı-araç bildirimi ve teknik personel beyannamesi, iş yaptığı
banka referans mektubu, yaptığı işler, teknik kapasitesi, taahhütte bulunduğu işler, yeterlik bel-
gesi gibi ehliyet ve belgelerin aranabileceği.

n) Ajansın ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu.
o) Yüklenicinin, Ajansın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen işi başkasına dev-

redemeyeceği.
ö) Yükleniciye ilgili madde hükümlerine göre avans verilecekse bunun koşul ve mik-

tarları/oranları.
p) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.
r) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden kay-

naklanan Ajans alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.
s) Diğer gerekli hususlar.
İhale dokümanının verilmesi
MADDE 21 – (1) İhale dokümanı Ajansta bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılmak

isteyen istekli ve müşterilerin bu dokümanı satın almaları gerekir. Doküman bedeli, rekabeti
engellemeyecek şekilde Ajansça tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 22 – (1) Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebi-

lecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Ajans tarafından tespit edilmesi veya istekli
ve müşterilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.
Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son
teklif verme gününden en az iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin 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 istekli ve müşterilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı
sağlanır.

(3) Ayrıca istekli ve müşteriler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına
ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Ajans tarafından uygun görülmesi halinde yapılacak
açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün istekli ve müşterilere son teklif verme
gününden dört gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde
bulunan istekli ve müşteri belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teklif ve Geçici Teminat

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 23 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminatın da içinde bulunduğu zarf da dâhil

olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın
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üzerine istekli ve müşterinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin
hangi işe ait olduğu ve Ajansın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli ve müşteri ta-
rafından imzalanır ve mühürlenir.

(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 gerekir.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Ajansa 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 Ajansa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alına-
maz ve değiştirilemez.

Geçici teminat
MADDE 24 – (1) İhaleye katılacaklardan, ihale öncesinde şartnamesinde belirtilen ve

ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere, ihale bedeli belli olmayan işlerde ise Ajansın tak-
dir edeceği maktu bir miktarda ya da teklif edilecek bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat alınır.

(2) Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda işin süresi
ile bağlı olarak şartnamesinde belirtilen süre ile sınırlı süreli teminat mektubu alınabilir. İhale
üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalan-
dıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşme imzalanana kadar, diğerlerininki
ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 25 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler ile ilgili olarak;
a) Tedavülde olan Türk Parası,
b) Verildiği gündeki net değeri üzerinden devlet tahvil ve hazine bonoları,
c) Teminat mektubu vermeye yetkili Türkiye’de yerleşik bankalar ve Devletçe kabul

edilen esaslara uygun olarak özel finans kuruluşları tarafından düzenlenecek teminat mektup-
ları,

ç) Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı bankaların kontr garantileri çerçevesinde, Tür-
kiye’de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından
düzenlenen teminat mektupları,

teminat olarak kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM
İhalenin Kesinleşmesi, Sonucunun Bildirilmesi,

Sözleşme Yapılması, Kesin Teminat

İhalenin kesinleşmesi
MADDE 26 – (1) İhale Komisyonu, yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu en

avantajlı teklifi belirleyerek tutanağa bağlar. Hazırlanan tutanak komisyon üyelerince imzalanır
ve ihaleyi yapan birim tarafından en geç üç gün içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur.
İhale kararları teklifin geçerlilik süresi içinde ihale yetkilisince onaylanır veya ihale iptal edilir.
İhale kararlarının ihale yetkilisince kabul veya geri çevrilmesi ile ihale komisyonunun görevi
biter.
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İhalenin sonucunun bildirilmesi ve sözleşme yapılması
MADDE 27 – (1) İhaleler kesinleştikten sonra ihale sonucu en geç on gün içinde veya

varsa şartnamesinde belirtilen süre içerisinde ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren
bütün isteklilere ve müşterilere bildirilir.

(2) Bu bildirme ile ihale üzerinde bırakılan istekli ve müşteri, şartnamede yazılı süre
içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmeye ve Ajans tarafından hazırlanan sözleşmeyi
imzalamaya davet edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli veya müşterinin ortak girişim olması
halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(3) İhale üzerinde bırakılan istekli, şartnamedeki süre içinde Ajansa başvurarak kesin
teminatı yatırmaması ve sözleşmeyi imzalamaması, satışlara ilişkin ihalelerde ise müşterinin
peşin olarak yatırması gereken ihale bedeli ile vergi, resim ve harçları yatırmaması ve diğer
giderleri ödememesi hallerinde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın istekli ve müşterinin geçici
teminatı Ajansa gelir kaydedilir. Bu durumda Ajans, ikinci en avantajlı teklifin ihale yetkilisince
uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ve müşteri ile de bu Yönetmelik çerçevesinde
sözleşme imzalayabilir.

(4) İkinci en avantajlı teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(5) Malzeme alım ve satımlarında; şartnamede yazılı süre içinde yüklenici ve müşterinin
bu süre içinde satın alınan malzemeyi teslim etmesi, satılan malzemenin ise sözleşme bedelinin
müşteri tarafından ödenmesi halinde yüklenici ve müşteri ile sözleşme yapılması zorunlu de-
ğildir.

(6) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. İhale dokümanı
ve ekleri sözleşmenin mütemmim cüzüdür.

Kesin teminat
MADDE 28 – (1) Üzerinde ihale kalan istekliden ihale bedelinin en az %6’sı oranında

kesin teminat alınır. İhalelerde kesin teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi duru-
munda usulüne uygun düzenlenmiş süresiz teminat mektupları kabul edilir.

(2) Güzel sanatlar ve benzeri fikrî emeğe dayalı işlerde kesin teminatın peşin alınması
yerine hak edişten kesilmesi yoluna gidilebilir.

(3) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp kesin kabulü yapıldıktan ve
yüklenicinin Ajansa borcu bulunmadığı tespit edildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınacak ilişiksizlik belgesi getirilmesi durumunda kesin teminat iade edilir. Ancak yatırım ve
imalatla ilgili olmayıp, doğrudan doğruya hazır yedek parçaların ve diğer benzeri malzemenin
alımına ilişkin ihaleler ile ekonomik ömrünü doldurmuş araç, gereç, hurda, demirbaş ve benzeri
malzemenin satış ihalelerinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi istenmesine
gerek yoktur.

(4) Verilen kesin teminat, Ajansın uygun görmesi halinde teminat olarak kabul edilen
diğer değerlerle değiştirilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının iş-

leyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurum-

ları Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli perso-

neli,
c) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,
ç) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ula-

şılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi
bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,

d) Eğitim ve sınav çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan
ve yük taşımayan, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

e) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici
gibi görevlileri,

f) Eğitim ve sınav kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan
fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli
motorlu taşıtı,

g) Eğitim ve sınav motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu
araçları,

ğ) Eğitim ve sınav otobüsü: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en az yirmi üç otur-
ma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sis-
temli motorlu taşıtı,

h) Eğitim ve sınav otomobili: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en çok yedi oturma
yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli
motorlu taşıtı,

ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
i) Kurs: 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri

kurslarını,
j) Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak

ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını,
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k) Motorlu eğitim ve sınav bisikleti: Silindir hacmi 50 cm3 ü geçmeyen, içten patlamalı
motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50’km den az olan bisikleti,

l) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,
m) Operatörlük belgesi: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, Bakanlık

veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilen belgeyi,
n) Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz

taşıtı,
o) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden

kişiyi,
ö) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların
cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü
karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

p) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,
r) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,
s) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri

Kurslarda verilen eğitimin amacı
MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin

amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara
sertifika düzenlemektir.

Sertifika sınıfları
MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşa-

ğıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:
a) Motorlu bisiklet kullanacaklar için “A1” sınıfı sertifika,
b) Motosiklet kullanacaklar için “A2” sınıfı sertifika,
c) Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için “B” sınıfı sertifika,
ç) Kamyon kullanacaklar için “C” sınıfı sertifika,
d) Çekici kullanacaklar için “D” sınıfı sertifika,
e) Otobüs kullanacaklar için “E” sınıfı sertifika,
f) Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için “F” sınıfı sertifika,
g) İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için “G” sınıfı sertifika,
ğ) Engelli bireylerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz

edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı
sertifika,

h) Otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla römork ta-
karak kullanacaklar için “Römork sınıfı sertifika”.

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri
MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi

8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta
öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye
kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.
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(2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders sü-
releri;

a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,
ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,
d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası

almak isteyenlerin göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir.
(3) Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi dersleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında

akan trafikte yapılır.
(4) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (motosiklet)” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika alacak

kursiyerlere en az 2 saat, “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise en az 4 saat
akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.

(5) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep
etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki
kursiyerler aldıkları dersler için ilan edilen ücret üzerinden ödeme yaparlar.

(6) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;
a) “A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim ve sınav bisikleti,
b) “A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav motosikleti,
c) “B” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otomobili,
ç) “C” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav kamyonu,
d) “D” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav çekicisi (römork takılı olarak),
e) “E” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otobüsü,
f) “F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör,
g) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal,

tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet,
ğ) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal,

tadil ve teçhiz edilmiş otomobil,
h) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup aracına römork takarak kullanılan sertifika-

larda; yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim
otobüsü,

ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması

Kursların açılması
MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012

tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Ku-
rumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlenir.

Kursların kapatılması ve cezalandırılması
MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulama-

ların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil

Kurslara müracaat esasları
MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:
a) Yaş şartı;
1) “A1”, “A2”, “F” ve “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için on yedi,
2) “B” ve “G” sınıfı sertifikalar için on sekiz,
3) “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifikalar için yirmi iki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren

yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf
okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda
bu şart aranmaz.)

yaşını bitirmiş olmak.
b) Öğrenim şartı; öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış ol-

mak,
c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte
belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,

ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403
ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190
ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun
29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hü-
küm giymemiş olmak,

d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha
önce verilmiş fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nunda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması.

Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve bel-

geler istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan

öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair ya-

zılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir
sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden
teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sı-
nava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin
veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
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2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri

alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge is-
tenir.

Kursiyer kaydı
MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu

(EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs mü-
dürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika
sınıfına katılacağı belirtilerek Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2)’ne
ve Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.

(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.
(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin:
a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi

ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.
b) “G” sınıfı sürücü belgesi almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makineleri

Kullanma Sertifikasına (Operatörlük Belgesi) sahip olmaları gerekmektedir.
Kursiyerlerin nakli
MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile

iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurs-
larda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kursa Devam ve Disiplin

Kursa devam
MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.
(2) Direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sa-

yısının 1/5'inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Direksiyon eğitimi
ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere
kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda
devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları
için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınır.

(3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan ka-
yıtları silinir.

Sınav hakkı ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sı-

navına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına
girerler. Sınavlara herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar yeniden kursa
devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Di-
reksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler istemeleri hâlinde ilan edilen kurs ücretini ödemek
kaydıyla yeniden eğitim alabilirler.
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(2) Ancak;
a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek

durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından
alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakın-
larından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya
uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir
resmî bir makamdan alacakları belgeyi,

kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra ba-
şarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

(3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört
dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon
eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi
almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.

(4) Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında
ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve
ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Kurslarda Eğitim ve Öğretim

Kurslarda eğitim ve öğretim
MADDE 16 – (1) Kurslarda; trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği dersleri teorik,

direksiyon eğitimi dersi uygulamalı olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan
sonra direksiyon eğitimi dersine başlanır.

(2) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk
yardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler ile 22/5/2002 tarihli ve 24762
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği gereğince ilkyardımcı sertifikasına
sahip kişiler ilk yardım dersinden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmazlar sadece sınavlara
girerler.

(3) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile
geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sü-
rücüleri kurslarında trafik ve çevre dersine devam ederler. Bu kursa devam edenlere kurs mü-
dürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.

(4) Kurslarda günde 2 saatten az 6 saatten fazla teorik ders yapılamaz. Direksiyon eği-
timi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz.

(5) İşitme engelli bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika vermek is-
teyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik
izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon
eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları konuları özel me-
totlarıyla kursiyerlere aktarırlar.

(6) Yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlere eğitim verecek kurslara, yükseköğrenim görmüş
ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce yükseköğ-
renim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlen-
dirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticileriyle birlikte girer. Öğ-
reticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik
ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında tercüman görevlendirilir. Ücret kursiyer tarafından
karşılanmak kaydıyla teorik derslerin sınavlarında tercüman görevlendirilir.
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(7) Dönemler her ayın ilk on günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir
dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her dönemin teo-
rik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün içinde tamamlanır.

(8) Bir dönemde kurs, kurs kontenjanını geçmemek şartıyla “A1”, “A2”, “H (motosik-
let)” ve “F” sınıfı bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 20, “B” ve “H (otomobil)”
sınıfı bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 15, “C”, “D” ve “E” sınıfı için ise en
fazla 10 kursiyerin kursa kaydı yapılabilir. Ancak başka sınıf sürücü sertifikası olup “C”, “D”
veya “E” sınıfı sertifika alacaklardan iki kursiyer bir kursiyer olarak hesaplanır.

Direksiyon eğitim araçları
MADDE 17 – (1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçları kursun ku-

rucusu adına kayıtlı olması gerekmektedir.
(2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda be-

lirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:
a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi

ve motor numaraları ile birlikte “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı hariç çift frenli,
çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda ol-
duğunu; araçların, tüzel kişilik olan kurslarda kurs, gerçek kişiye ait kurslarda gerçek kişi adına
kayıtlı olduğunu belirten “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ve “Araç Tescil Belgesi” ile millî eği-
tim müdürlüklerine müracaat edilir.

b) Direksiyon eğitim araçlarının “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı dışında çift
fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli olduğunun “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ne “sürücü
kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler ara-
sında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Mo-
torlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu’na (EK-8) göre kullanım izni
verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim aracı eğitim ve sınav dışında
başka amaçla kullanılamaz.

c) Direksiyon eğitim aracının her iki ön kapısına ve ön kaputuna ait olduğu kursun adı
ve telefonu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.

ç) Direksiyon eğitim aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve ar-
kasında “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanı 15x60 ebadındaki fosforlu
veya ışıklı levha konulur.

d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların yetkili kuruluş-
larca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına
uygun donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu araçlardan “A1”, “A2”, “H (motosiklet)”,
“H (otomobil)” ve “B” sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşın-
dan, “C”, “D”, “E” ve “F” sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 20 ya-
şından büyük olamaz. Araçların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim
yılı esas alınarak hesaplanır.

e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonu’na bildirilen aracın arıza yap-
ması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması
hâlinde şartlara haiz başka bir araçla o günkü sınav yapılabilir.

(3) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarında;
a) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,
b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,
c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,
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ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kullanım izin onayının (Özel Motorlu Taşıt Sü-
rücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği,

d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders so-
nunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon
Eğitim Takip Formu”,

e) Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs mü-
dürlüğünce düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi (Ek-5),

bulunur.
Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü
MADDE 18 – (1) Direksiyon eğitim alanının kursun bulunduğu ilçe sınırları içinde ve

kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde faa-
liyette bulunan kursların direksiyon eğitim alanının ise kursun bulunduğu büyükşehri oluşturan
ilçelerin sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir.

(2) Direksiyon eğitim simülatörünün; kursiyerlerin değerlendirilebilmesine ilişkin kri-
terler sunması, gerçek araç donanımlarına, algı ve refleks ölçen senaryolara sahip olması, her
sürücü adayına ait eğitim kayıtlarını ve sonuçlarını arşivleyebilmesi gerekir.

(3) Kurslar; direksiyon eğitim alanlarını ve dinlenme tesisleri ile direksiyon eğitim si-
mülatörüne ilişkin şartlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan stan-
dartlara uygun şekilde düzenlerler.

(4) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi gördükleri süre içinde eğitim alanındaki uy-
gulamaların sağlıklı yapılabilmesi için kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı sorumlusu
olarak görevlendirilir.

(5) Birden fazla kurs tarafından kullanılan direksiyon eğitim alanlarının kiralık olması
hâlinde mevcut kiracıların muvafakati alınmak kaydıyla arsa sahibi ile her kurs için ayrı ayrı
kira sözleşmesi yapılır.

Direksiyon eğitimi
MADDE 19 – (1) “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlere karayolla-

rındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için kurs müdürlüğünce “K Sınıfı Sürücü Aday Bel-
gesi” (EK-5) düzenlenir.

(2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” ne direksiyon usta öğ-
reticisinin, sınavda ise direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyon
başkanının bilgileri yazılır.

(3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına
göre yapılır.

(4) “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı hariç otomatik vitesliler dâhil özel amaçlı
taşıtlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.

(5) “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj, tek di-
reksiyon sistemi bulunmayan ve her türlü donanımı sağlam olmayan, trafiğe hazır durumda
bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.

Çalışma saatleri
MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma saatleri, haftanın

bütün günlerinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs
müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eği-
tim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.
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Ders saatleri
MADDE 21 – (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme

süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders
hâlinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Çalışma Planları

Öğretim programları
MADDE 22 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanacak öğretim prog-

ramları bütün sertifika sınıflarında kursiyerlere; trafikte sürücü davranışları, trafik kuralları,
trafik mevzuatı ve benzeri konuları içeren trafik ve çevre dersi, trafikte temel ilk yardım uygu-
lamaları ile ilgili konularını içeren ilk yardım dersi, araçların teknik özellikleri ve temel ba-
kım-onarım konularını içeren araç tekniği dersi teorik olarak, alacakları sertifika sınıflarına
göre araçları sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına yönelik uy-
gulamaları içeren direksiyon eğitim dersleri Bakanlıkça hazırlanır.

Çalışma planları
MADDE 23 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik ve di-

reksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı dönem başlamadan önce
“Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.

(2) 14 üncü maddeye göre yapılacak telafi eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer al-
dığı çalışma planı da “Özel MTSK Modülüne” girilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kurs Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 24 – (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılması

işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre ya-
pılır.

(2) Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız
sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli
olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.

Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 25 – (1) Kurstaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve sorum-

lulukları bakımından 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümle-
rine tabidir.

Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 26 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü,
b) Eğitim personeli,
görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 27 – (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu

olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğit-

meni Sertifikası” sahibi olmak,
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b) Trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği

Belgesi” sahibi olmak,
gerekir.
c) Araç tekniği dersi için;
1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Bel-

gesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak,
gerekir.
ç) Direksiyon eğitimi dersi için;
1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu

olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi

sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon
Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi
Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni ser-
tifika grubunda eğitim verebilir.)

gerekir.
(2) “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası alacak işitme ve konuş-

ma engelliler için işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan per-
sonel geçici görevlendirilir.

(3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan
Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi
bulunan personel geçici görevlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sınavlar ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Komisyonları

Sınavlar
MADDE 28 – (1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî

sistemle veya elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle teorik derslerin sınavı yapıldıktan
sonra sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden haftadan itibaren direksiyon eğitimi dersi
sınavları millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sı-
navlarında başarısız olanların sınav tarihleri il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. Ayrıca
elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kur-
siyerlerin %50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini ta-
mamlamak şartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sına-
vında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi
sınavlarına dâhil edilebilir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında (EK-3) ve (EK-4) kullanılır. Sınavlar akan
trafikte, “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikanın sınavı ise akan trafikte ve (EK-7)
krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Mo-
torlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir.

(3) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.
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(4) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi
dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre yapılarak, (EK-3) ve (EK-4)
“Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilir.

(5) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sı-
nava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca Cum-
huriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir
ve bu kişilere ancak bir takvim yılı sonra yeniden kursa kayıt hakkı tanınır. Başkasının yerine
sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görev-
lerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali
bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.

(6) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 08:00
ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Her kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır.

(7) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresi 30 dakikadan az olamaz. Ancak sürücü adayı-
nın araç kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava
son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon
eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(2) Komisyon, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel

Müdürlükçe belirlenir.
(4) Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de komisyonda üye olarak

görevlendirilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı
MADDE 30 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavları:
a) Bir ilçede direksiyon eğitimi dersi sınavına bir günde en fazla 700 kursiyerin katıl-

ması esastır. Ancak ilçede bir dönemde direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyer sa-
yısının 3000’i aşması durumunda, bir günde sınava girecek kursiyer sayısı 1000’i aşmamak
şartı ile sınav günlerine dengeli olarak dağıtılır.

b) Kursiyerleri sınava alınacak kursların sırasını sınav yürütme komisyonu belirler. Ma-
zeretleri nedeniyle sınava önce girme talebi bulunanlar kurs müdürlüğünce sınav yürütme ko-
misyonuna bildirilir. Komisyonun uygun görmesi durumunda bu kursiyerlere öncelik verile-
bilir.

(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az üç gün önce;
a) En çok 14 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve di-

reksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılacak araçların listesi,
b) Her kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet (EK-3) veya (EK-4)

formu,
c) Sınava girecek kursiyerlerin, her sertifika sınıfı için ayrı ayrı sayıları,
ç) Kursiyerin alacağı sertifika sınıfına uygun çalışma izni olan ve sınav aracında bulu-

nacak kursta görevli direksiyon usta öğreticilerinin listesi,
millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir.
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(3) Sınav hakkını kullanıp başarısız olan kursiyerler nedeniyle bir günde tüm kursiyer-
lerine sınav yapacak sayıda direksiyon eğitimi ve sınav aracı bulunmayan kursların direksiyon
eğitimi dersi sınavları, aynı haftanın cumartesi ve pazar günlerinde yine yeterli olmaması hâ-
linde bir sonraki hafta sonundan başlanarak diğer hafta sonlarında da yapılır.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komis-

yonu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî
eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli
millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulur.
Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu
MADDE 32 – (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolma kalem kullanılır.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve

üyesi, direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı her kursiyer için (EK-3) veya (EK-4) formu
doldurur ve imzalar.

(3) Kursiyerler için başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve imzalanan (EK-3)
veya (EK-4) formlarında ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır.
Üyelerden birisinin başarılı diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın
değerlendirmesi esas alınır. Kursiyer için yeni (EK-3) veya (EK-4) form doldurulup üyeler ta-
rafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır. Bu formlar
sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.

Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin
araçlardaki yerleri

MADDE 33 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan
ve üye araca binmez, ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan
takip ederek değerlendirme yapar.

(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “A1” ve “A2” sınıfında olduğu
gibi değerlendirme yapılır.

(3) “B”, “E” ve “H otomobil” sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü koltuğunda,
direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer
koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygu-
lama ve değerlendirme komisyonu üyesi ise bir sonraki koltukta oturur.

(4) “C” ve “D” sınıfı sertifika sınavında, sınav aracında sürücü koltuğu dışında tek kol-
tuk olması hâlinde sınav, komisyon başkan ve üyesinin ayrı ayrı katılacağı ve toplam sınav sü-
resini geçmeyecek şekilde iki aşamada yapılır. Aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eği-
timi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi öndeki diğer koltukta oturur.
Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla koltuk olması hâlinde araç içinde
oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

“B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavı
MADDE 34 – (1) “B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavları, sınav

güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.
(2) Sınavda kursiyer:
a) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.
b) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına

ulaşır.
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c) Konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park
eder.

ç) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirir.
d) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır.
e) Işıklı kavşakta sağa ve sola dönüşler yapar.
f) Aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.
g) Güzergâhta dönel kavşak bulunması hâlinde, dönel kavşakta dönüş yapar.
“A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavı
MADDE 35 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavları, sınav gü-

zergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya he-
men bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav
alanında ve akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.

(2) Sınavın krokiye göre uygulanması:
a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısmında motor ça-

lıştırılır ve hareket ettirilir.
b) Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.
c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.
ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır.
d) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı

kullanılacağı zaman yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üze-
rinde düzlemesine hareket yaptırılır.

e) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km, motosikletler için 50 km’ye çı-
kartılır.

f) Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur.
(3) Sınavda kullanılan araç-gereçler kurslar tarafından sınav merkezinde hazır bulun-

durulur.
Römork takılarak yapılacak sınavlar
MADDE 36 – (1) “D” sınıfı sürücü sertifikası sınavı yüklü ağırlığı 10 tonu geçen rö-

morklu veya yarı römorklu uygun çekici sınıfındaki araçlarla “B”, “C”, “E” sınıfı sürücü ser-
tifikası sınavı ise yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römorklu direksiyon eğitim araçlarıyla 34 üncü
maddede belirtilen şekilde yapılır.

ONUNCU BÖLÜM
Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

Sertifikaların düzenlenmesi esasları
MADDE 37 – (1) Sertifika düzenlenirken;
a) Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mü-

rekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. Düzenleme sırasında
herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit edilir.

b) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
Sertifikaların verilmesi
MADDE 38 – (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt

Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak
üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple
iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.
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Farklı bir sınıf sertifika alma
MADDE 39 – (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olanlardan farklı bir sı-

nıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri:
a) “A1” veya “A2” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan başka bir sı-

nıf sertifika almak isteyenler almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin
tamamına devam ederler.

b) “B”, “C”, “D”, “E”, “F” veya “H (otomobil)” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü ser-
tifikası olanlardan “A1”, “A2” veya “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler
almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.

c) “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “B”, “C”, “D”, “E” veya
“H (otomobil)” veya “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedik-
leri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.

ç) “B” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “C” veya “E” sınıfı ser-
tifika almak isteyenler bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 12 saat devam ederler.

d) “B” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D” sınıfı sertifika almak
isteyenler bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 18 saat devam ederler.

e) “C” sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D’’ veya “E” sınıfı sertifika
almak isteyenler “D” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “E” sınıfı sertifika
almak isteyenler “E” sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D” sınıfı sertifika almak
isteyenler, bu sınıflara ait 6 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

f) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası
olanlardan “H (otomobil)” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi
dersinin tamamına devam ederler.

g) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası
sahibi olup da şartları uygun olanların “G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş
makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına
müracaatta bulunurlar.

ğ) “B”, “C” veya “E” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup da araç-
larına yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork takarak kullanmak isteyenler römorklu araç
kullanma dersine 5 saat devam ederler.

h) “G” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı sınıf sürücü serti-
fikası alacaklar, yeni alacakları sertifika sınıfına ait direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

(2) Yukarıda belirtilen eğitim süreleri sonunda yapılan direksiyon eğitimi dersi sınav-
larında başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir.

(3) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten
sonra farklı sınıf sertifika almak için müracaat edilebilir.

Zayi edilen ve yıpranan sertifikaların değiştirilmesi
MADDE 40 – (1) Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpran-

mış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdür-
lüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

Kurslarda kullanılacak belgeler
MADDE 41 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ve bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan belgeler kullanılır.
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Defter ve dosyalar ile saklanma süresi
MADDE 42 – (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurs kaşesi ile tasdik edilir ve

son sayfaya adedi yazılarak onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar
üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

(2) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Gelen-giden evrak kayıt defteri,
b) Evrak dosyaları,
c) Personel özlük dosyası,
ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri,
d) Ders defteri,
e) Kursiyer kayıt defteri,
f) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.
(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem sonunda yedekle-

mesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.
(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana
usulüne göre teslim edilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kursiyer ücretleri
MADDE 43 – (1) Kurslar, teorik ve direksiyon eğitimi ders saati ücretlerini Millî Eği-

tim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.
Ücretsiz veya indirimli okutulacak kursiyerler
MADDE 44 – (1) Kurslardaki ücretsiz veya indirimli okuyacak kursiyerler ve burslarla

ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
tespit edilir.

Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi
MADDE 45 – (1) Kursu başarı ile bitiren kursiyerler, sertifikalarını kursun bulunduğu

mahaldeki trafik tescil şubelerine, kurs mahallinde trafik tescil şubesi bulunmaması hâlinde
ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki trafik tescil şubesine, sınıfına uyan
sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere en geç iki yıl içinde başvururlar. Süresi içerisinde sınıfına
uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü
belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanılamaz.

Denetim
MADDE 46 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa eğitim de-

netmenlerince denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca
kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir.

(2) Denetim tamamlandıktan sonra üç adet “Denetim Raporu” en geç 15 gün içinde dü-
zenlenerek raporun biri kursa, biri ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğeri ise raporla birlikte il
millî eğitim müdürlüğüne sunulur.

(3) Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise:
a) Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamalar kurs tarafından en geç 20 gün içeri-

sinde tamamlanarak ve mevzuata uygun şekilde düzeltilerek yazı ile millî eğitim müdürlüğüne
bildirilir.
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b) Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediği-
nin tespiti durumunda, ilgililer hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü
maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre işlem yapılır.

(4) Kurslar hakkında düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarında kurslar hakkında
düzeltilmesi gereken eksiklikler tespit edilmiş ise bu konular da millî eğitim müdürlüklerince
15 gün içinde kursa bildirilir. Kurs 20 gün içerisinde gereğini yaparak millî eğitim müdürlüğüne
bilgi verir.

Beyanların doğruluğu
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem

sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç-
bir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler
hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim

Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim personeli
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt

sürücüleri kurslarında yöneticiler hariç en az bir yıl eğitim personeli olarak görev alan veya
halen görevde bulunan eğitim personelinin özlük hakları saklıdır.

Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan

sürücü sertifikaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sürücü
belgesine dönüştürülür. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen ser-
tifikaların geçerliliği sona erer.

Direksiyon eğitim alanları ve direksiyon eğitim araçları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni

ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar direksiyon eğitim alanları ile direksiyon eğitim
araçlarını bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen süre
içerisinde direksiyon eğitim araçları ile ilgili şartları yerine getirmeyen kursların o sertifikaya
ait programları iptal edilir.

Önceki dönem kursiyerleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, açılan dönemlerde

kayıtlı olan kursiyerler hakkında bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi hariç, 3/2/1987 tarihli
ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danış-

manlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organ-
larına, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve

Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organlarına, or-
ganlarının görevleri 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) Merkez: Cumhuriyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
ç) Rektörlük: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eği-

timsel ve mesleki alanlara yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek; öncelikle
Sivas ili ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini
tanıtmak ve yaymak; yurt içinde ve yurt dışındaki alan uzmanlarıyla ortaklaşa araştırma, ince-
leme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, kongre, konferans ve seminer etkinlikleri
düzenlemek ve bu etkinliklere katılmaktır.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere

bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi
hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde Üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik testler uygulamak ya da
uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde öncelikle gelişimsel, koruyucu, önleyici ve eğitsel olmak üzere
rehberlik hizmetleri vermek.

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
d) Üniversite bünyesinde veya dışındaki psikiyatri ve klinik psikoloji servisleri ile

koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk
mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere
gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmaları yapmak.
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g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-
zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

h) Merkezin çalışma alanında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları sunmak ve yayınlamak.
ı) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere ka-

tılmak.
i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde

öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süper-
vizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

j) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalış-
maları yapmak.

k) Yüksek lisans, doktora ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı son sınıf
öğrencilerinin, lisans öğrencilerine hem psikolojik danışma hizmeti vermelerini hem de akran
danışmanlığı yapmalarını sağlamak.

l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danış-
manlık hizmetleri kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirmek.

m) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yoluyla lisans öğrencilerinin kişisel,
sosyal, duygusal ve bilişsel sorunlarını anlaması ve çözüme ulaştırması konusunda destek hiz-
metleri sunmak.

n) Yerli ve yabancı alan uzmanlarıyla, üniversite ve araştırma merkezleriyle ortak kongre,
konferans ve seminerler düzenlenmek.

o) Ülke çapında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması, yayılması
ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

ö) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında akademik etik sorumluluklar konu-
sunda ülke genelinde farkındalık oluşturmak.

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-
lebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alan-
larıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör
tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcı-
larından biri kendisine vekâlet eder. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları
Rektörün onayı ile değiştirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini, yönetilmesini

ve denetimini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunun üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
d) Yönetim Kurulunda hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak.
e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanında

akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört
kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
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Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi
bir nedenle görevinden ayrılması ya da görevi sürdüremeyeceği durumda, Rektör, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en
az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya
katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluş-

turmak, çalışmalarını düzenlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.
c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın kurs verme

gibi konularda karar vermek.
ç) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve karara bağlamak.
d) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı baş-

kanlığında; Müdür, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Baş-
kanı ile Psikiyatri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Üyelerden birinin görevden ay-
rılması halinde, bu üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. Gerekli durum-
larda, Merkezde hizmet sunan uzmanlar ile Merkezin işbirliği ya da eşgüdüm içinde çalışmalar
yürüttüğü kişi, birim ya da kurum temsilcileri de Danışma Kuruluna davet edilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır, gelen önerileri değerlendirerek, Mer-
kezin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına uygun olanlar ile öğrenci geli-
şim hizmetleri açısından yararlı bulunan konular üzerine öneri niteliğinde kararlar alır. Müdür
veya İlgili Rektör Yardımcısı gerekli gördüğünde gündemli olarak Danışma Kurulunu toplan-
tıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Ku-
ruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan etkinlikleri yürütmek üzere ça-

lışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarında başkan ve üyeler yer alır. Çalışma gruplarında
yer alacak personeller geçici ya da sürekli olarak Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ile
Rektör tarafından görevlendirilir. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalında lisans, yüksek lisans veya doktorası olan alan çalışanları da çalışma gruplarında yer
alır. Ancak Çalışma gruplarında yer alacak personelin eğitim alanının Psikoloji veya Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında olması ve en az lisans veya lisansüstü öğrencisi
olması zorunludur. Müdür çalışma gruplarının başkan ve üyelerinin etkinliklerini Yönetim Ku-
rulu adına izler ve denetler.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

29 Mayıs 2013 – Sayı : 28661                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 61



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÂTİP ÇELEBİ VE ESERLERİNİ
ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi

ve Eserlerini Araştırma 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, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eser-

lerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, 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) Grup: Merkeze destek amacıyla kurulan çalışma gruplarını,
b) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Katip Çelebinin tarih, coğrafya, din, sosyal, kül-

türel ve halk bilimi alanlarındaki eserlerini, bibliyografik çalışmalarını, düşünce dünyasını, ha-
yatını, eserlerini ve çalışmalarını araştırmak, daha önce araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla
işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, Kâtip Çelebinin anısını yaşatmak üzere, sempoz-
yum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yapılan tüm akademik ve bilimsel çalışmaları,
eldeki her tür yazışma, bilgi ve belgeyi arşivlemek, veri tabanı oluşturarak toplumun istifade-
sine sunmak, dönemin iklim ve ortamını objektif olarak değerlendiren çalışma ve araştırmalar
yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kâtip Çelebi hakkında bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki

çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal, uluslararası kurum ve ku-
ruluşları harekete geçirmek,

b) Kâtip Çelebi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer,
sempozyum çalıştay, eğitim toplantıları ve sergi düzenlemek, düzenlenen benzeri faaliyetlere
katılmak,
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c) Kâtip Çelebi arşivi ve veri tabanı oluşturmak, danışma hizmeti sunmak,
ç) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla

işbirliğinde bulunmak; ortak faaliyetler ve projeler yürütmek,
d)  Kâtip Çelebi hakkında görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak,
e) Konu ile ilgili kitap ve dergi, basma-yazma, sanat belgeleri, çeşitli tarihsel dokü-

manlar, fotoğraf, afiş, broşür, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yan-
sıtma cihazları ve benzeri yazılı-sesli-görsel doküman birikimleri araştırmacılara ve eğitim hiz-
metine sunmak, konu ile ilgili araştırmaları ve eğitimi en geniş anlamda desteklemek,

f) Merkez bünyesinde düzenli olarak kültür ve sanat günleri etkinlikleri düzenlemek,
g) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversi-
tede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiş-
tirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, Merkezin amaçlarına uygun

olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,
e) Her faaliyet yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kında faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim
Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-
den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu idari bir organ olup; ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yöne-
timi ve işletilmesi için gerekli kararları alır. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve ge-
rektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu
ile karar alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezi eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği

faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek,
b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, da-

nışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve Rektöre sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve Grupları oluşturmak ve bunların görevle-

rini düzenlemek,
d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalış-

maları bulunan öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi
veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu
konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu
üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi
biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki
defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve Merkezin çalışmaları
konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin

faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak,
b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları talep edilen faaliyetleri değerlendir-

mek, önerilerde bulunmak gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,
c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaç tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinas-

yonu sağlamak,
ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri

konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Projelere destek
MADDE 15 – (1) Merkez; konularına ilişkin ulusal ve uluslararası proje kaynakların-

dan yararlanır.
(2) Merkez; konularına ilişkin destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum

kuruluşlarının kaynak tahsislerinden yararlanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013-32/43)

MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2008-32/35)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bankalar Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler

adına vadeli veya vadesiz olarak altın, gümüş ve platin depo hesabı açabilirler. Bu hesaplar,

altın, gümüş ve platinin fiziken teslimi, yurtiçi ya da yurtdışı banka hesaplarından transferi

veya bankalarca satış yapılmak suretiyle açılabilir.

(2) Altın, gümüş ve platinin yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar nezdinde bulunan

depo hesapları arasında altın için 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre elek-

tronik olarak transferi mümkündür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Muhasebeleştirme, faiz ve kâr payına esas tutar

MADDE 5 – (1) Altın, gümüş ve platin depo hesapları açıldığı saflığa tekabül eden

gram karşılığı ile muhasebeleştirilir. Müşteriye verilen hesap cüzdanında ve alım satım belge-

sinde, depo hesabındaki tutarın, altın için 995/1000 ve 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100

saflığa göre dönüşüm yapılarak belirtilmesi gereklidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Faiz veya kâr payı ödemeleri

MADDE 6 – (1) Depo hesapları için bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden ta-

hakkuk ettirilecek faiz veya kâr payları, hesaplarda altın, gümüş veya platin olarak izlenir. Faiz

veya kâr payı ödemeleri altın, gümüş, platin veya bunların ödeme günündeki karşılığı Türk Li-

rası veya döviz cinsinden yapılabilir.” 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA

YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2013/25)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağ-
lanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi
sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-
teklemelere İlişkin Kararın 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Banka şubesi: Banka şube müdürlüklerini,
ç) BSGM: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
d) Balıkçı gemisi: Bakanlıkça denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ruh-

satlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli bulunan, on metre ve üzerinde boy uzunluğuna
sahip Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı gemileri,

e) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kü-
tüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ge-
mi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ğ) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
h) Yetki belgesi: Bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sa-

hibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,
ifade eder.
Desteklemenin kapsamı
MADDE 4 – (1) Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından

ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna
sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır.

(2) Desteklemede 2013/4463 sayılı Kararnamenin yayım tarihinden önce gemiye ait
boy uzunluğu esas alınır. Kararnamenin yayımlandığı 8/4/2013 tarihinden sonra gemilerde ya-
pılan boy artışı destekleme kapsamı dışındadır.

(3) İçsularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden
küçük gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(4) Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal duru-
munda olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(5) İlgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat
olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(6) Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlıdır.
(7) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.
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Müracaat
MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren 20/9/2013 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzen-
lendiği il müdürlüğüne ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat eder. Dilekçenin ekinde;

a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı
gemi kütük kayıt örneği,

b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-
mında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen ki-
şiye ait yetki belgesi,

c) İl müdürlüğünden alınacak balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge,

bulunur.
(2) İl müdürlüğünce SUBİS’den, karşılaştırma tablosu şeklindeki balıkçı gemisine ait

Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi kayıt bilgilerini gösteren ka-
yıt bilgisinden iki nüsha çıktı alınır. Çıktı örneklerindeki gemi ile ilgili bilgilerin doğruluğu,
müracaat sahibine imza karşılığı onaylatılır. Onaylı nüshalardan biri müracaat sahibine teslim
edilir, diğeri dilekçeye eklenir.

(3) İl müdürlüğünce, müracaat tarihi itibariyle, gemi hakkında 4 üncü maddenin dör-
düncü fıkrasında belirtilen hususla ilgili gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunun uygun
olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

(4) Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar il müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir.
Müracaatların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğünce müracaatta bulunarak SUBİS’e kaydedilenlerin lis-

tesi, Bakanlığın resmi internet sitesinde 20/9/2013 tarihinden sonra yedi iş günü süre ile ilan
edilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde müracaat listesi kesinleşir. Listeye
itiraz olması halinde, itirazlar bu süre içerisinde BSGM’ye yapılır. Yapılan itirazlar ilan süresi
bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde incelenip sonuçlandırılarak müracaat listesi kesinleş-
tirilir. Kesinleşen müracaat listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı,
bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki gemi-
lerin tamamı destekleme kapsamına alınır.

(3) Kesinleşen listeye göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, ayrılan
ödenek miktarından fazla olması halinde, oniki metre ve üzerindeki gemilere öncelik tanınır.
Destekleme kapsamına alınacak diğer balıkçı gemileri kesinleşen liste içerisinden noter huzu-
runda yapılacak kura ile belirlenir. Kura çekimine, öngörülen ödenek miktarına ulaşılıncaya
kadar devam edilir. Ayrıca öngörülen ödenek miktarına denk gelen balıkçı gemisi sayısının ya-
rısı kadar gemi, aynı kura yöntemi ile yedek olarak belirlenir.

(4) Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek gemilere ait liste Bakanlığın resmi internet si-
tesinde yayımlanır. Asıl ve yedek gemi listesinde olup da vazgeçmek sureti ile listeden çıkmak
isteyen balıkçı gemisi sahipleri BSGM’ye müracaat ederek listeden çıkabilirler. Kura çekimini
takip eden on beş gün içinde asıl listeden çıkan balıkçı gemilerinin yerine, yedek listedeki ge-
milerden, bütçe imkânları doğrultusunda asıl listenin sonuna ilave yapılır. Kesinleşen asıl liste
Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Bundan sonra çıkacakların yerine yedek listeden
ilave yapılmaz.

(5) Kesinleşen asıl listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin teslim veya devir
tarihine kadar olan sürede, BSGM’ye yazılı olarak bildirmek sureti ile destekleme kapsamından
çıkabilir.

(6) BSGM tarafından, gemilerin teslim edilecekleri yerler ve tarihleri belirtir liste Ba-
kanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca gemi sahiplerine yazı ile bildirilir. Gemi sa-
hiplerinin belirtilen yer ve zamanda gemilerini teslim etmesi zorunludur. Mücbir sebepler dı-
şında buna uymayanların gemileri destekleme kapsamından çıkarılır.

(7) Kura sonucunda destekleme kapsamına giremeyen balıkçı gemisi sahipleri hiçbir
hak iddia edemez.
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Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler, istenen belgeler
ve gemi hakkında yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde
belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur
durumda olması zorunludur.

(2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki bel-
gesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur.

(3) Bakanlıkça istenilen yere teslim edilecek gemiler teslim yerine karayoluyla veya
deniz yoluyla intikal ettirilebilir. Karayoluyla intikal ettirilecek gemiler için geminin ruhsat
kod numarasının yazılı olduğu özel yük taşıma belgesi ve irsaliye faturası düzenlettirilir. Deniz
yoluyla intikal ettirilecek gemiler için ise teslim edilecek yer denize elverişlilik belgesinde ya-
zan sefer bölgesini aştığı takdirde liman çıkış belgesi veya yazılı izin belgesi alınır.

(4) Gemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş akaryakıt kullanıyor ise ilgili liman
başkanlığı ve vergi dairesinden gemiye ait akaryakıt kullanım defteri kaydı kapattırılarak teslim
esnasında yanında bulundurulur.

(5) Gemi teslim edilirken aşağıda belirtilen gemiye ait belgeler de teslim edilir.
a) Teslim edilecek gemiye ait en son düzenlenmiş denize elverişlilik belgesi,
b) Geminin balıkçı ruhsat tezkeresi,
c) Tonilato belgesi,
ç) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi,
d) Geminin kütük kayıt örneği,
e) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişiye ait T.C. kimlik numarası.
(6) Destekleme kapsamına alınan gemilerden bazıları su ürünleri ile ilgili araştırma,

koruma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurumlarına, üniversitelere veya
yardım amaçlı olarak başka ülkelere verilebilir. Verilecek olan gemiler Bakanlık tarafından be-
lirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak
üzere gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleş-
tirilir. Devirin gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki
belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye gönderir.

a) Devir işleminin yapıldığını gösterir belge,
b) Gemiye ait su ürünleri ruhsat tezkeresi,
c) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişi-

liğe ait ise onaylı vergi levhası sureti,
ç) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi hesap numarası.
(7) Altıncı fıkra hükmü haricinde gemilerin teslimatı; BSGM tarafından il/ilçe müdür-

lüğünce görevlendirilecek iki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman baş-
kanlıklarından görevlendirilecek iki gemi sörvey uzmanının katılacağı en az dört kişiden oluşan
heyet tarafından ek-2’de yer alan teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu heyete
başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Gemi sa-
hibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine de imzalattırılır. Bu nüshalardan biri gemi sahibi/sa-
hipleri veya yetki belgesi sahibine verilir, bir nüshası il müdürlüğü tarafından BSGM’ye gön-
derilir, bir nüshası liman başkanlığına verilir, diğeri ise il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(8) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibi gemisinin sicilinin bulunduğu liman
başkanlığından geminin sicil terkin işlemini yaptırır. Terkin işleminin gerçekleşmesini müteakip
yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye
gönderir.

a) Terkin işleminin yapıldığını gösterir belge,
b) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişi-

liğe ait ise onaylı vergi levhası sureti,
c) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi hesap numarası.
(9) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşa-

bilecek herhangi bir zarar ve ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
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(10) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararla-
namaz. Terkini gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahiplerine
geminin teslimi esnasında düzenlenen tutanakta belirtilen şekilde tutanak ile teslim edilir.

(11) Destekleme ödemesini hak kazananlar için BSGM tarafından, ek-3’te yer alan hak
ediş icmal belgesi düzenlenir.

Çeşitli hükümler
MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri

teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.
(2) Devir veya teslim tarihine kadar, yasadışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygula-

narak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden ge-
miler desteklemeden faydalanamazlar.

(3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat
tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.

(4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden
balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırıl-
mazlar.

(5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS
kayıtlarından çıkarılır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2013/4463 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar kapsamında bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve
gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasında; Tebliğde yer almayan konu-

larda düzenleme yapmaya ve uygulamaya, karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuştu-
rulmasına, 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı
olmamak şartıyla yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara iliş-
kin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız

yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen
ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2013/26)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip

ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak ürün desteklemeleriyle ilgili hu-
susları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile  2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal
Desteklemelere İlişkin  Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ç) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde

etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,
d) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
e) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-

teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya müstahsil makbuzunu,
f) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan Çiftçi Kayıt

Sisteminin bir alt bileşeni olarak, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri
tabanında toplandığı sistemi,

g) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve
yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen belgeyi,

ğ) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
h) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-

lere Bakanlıkça verilen belgeyi,
ı) Yetiştirici/Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim

faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
i) Yetiştirici/Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,
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j) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-
dığı yerleri,

ifade eder.
Su ürünleri yetiştiricilerine ürün desteklemesi
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiricilerine ürün desteklemesi bu Tebliğde belirtilen

esaslara göre yapılır.
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura, levrek, yeni tür olarak mer-

sin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mır-
mır, sarıağız, yayın, trança, karabalık, yılan balığı karadeniz alası (S.labrax), kerevit ve kari-
destir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar
destekleme kapsamındadır.

c) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;
1) Desteklenecek ürün miktarı, 2013/4463 sayılı Kararnamede belirtilen 500.000 kg/yıl

ile sınırlı olup   250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına  belirtilen birim fiyatın
tamamı,   250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için birim fiyatın yarısı,

2)  İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite,

3)  Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar,
4) Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-

mından gerekli olan yeme ait fatura,
5) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi,
6) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatura-

larda belirtilen miktarın iki katı,
7) (i) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler için, son satışın yapıldığını

gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgele-
rindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar,

8) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler
için, yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavruların işletmeye
geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı,

esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranır.
ç) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, (c) bendinin (1) numaralı alt

bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki iş-
letme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek yetiştirdiği
türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Desteklemelerde türlerle ilgili tespit edilen oranlar
esas alınır.

d) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

e) İşletmesinde yetiştirdiği balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Ba-
kanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan
işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.
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f) İşletmesinde yetiştirdiği balıkları başka işletmelerden değil Bakanlıktan yavru balık
üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği
işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, ek-1’de yer alan yavru tespit tutanağı düzenletmek
ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz
etmek zorundadır.

g) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden,  proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
yavru tespit tutanağı düzenletmek zorundadır.

ğ) Organik su ürünleri desteklemesinden yararlanmak isteyenlerin, üretim faaliyetinin
organik olarak yapıldığına dair sertifikasyon kuruluşlarından belge almaları ve Organik Tarım
Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olması halinde, ilave organik su ürünleri desteklemesinden yararlan-
dırılır.

h) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,
bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

ı) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanlar; balıklarını başkasına ait işletmeden temin ediyorlar
ise satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer alması, kendisine ait diğer bir işletmesinden temin
edenler ise balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenlettire-
cekleri ek-2’de yer alan hasat tespit tutanağında da  “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur.
Bu belgeler balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilir.

i) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-
dürlüğüne,  ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat tespit tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilerek  iki sureti ürün
sahibine verilir.

j) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 30/11/2013 tarihine kadar,
yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında
istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Ancak aralık  ayına ait satış belgeleri veya hasat
tespit tutanakları en geç 10/1/2014 tarihine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle işletmenin

bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-3’te yer alan müracaat dilekçesi,
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya yavru balık tespit

tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman),
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya hasat tespit tutanağı

(son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman),
ç) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (bu-

lunmayan yerlerde bu belge istenmez),
d) İşletmesinde yetiştirdiği balığı satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletme-

sinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların
üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından
satışın yapıldığını gösterir belge,
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e) Yem faturası (son müracaat tarihine kadar yılı içerisinde istenildiği zaman),

f) Organik su ürünleri yetiştiricilik desteklemesinden yararlanmak isteyenlerden, işlet-

melerinde organik üretim yapıldığına dair sertifikasyon kuruluşlarından alınan belge.

İl/İlçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek

Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/İlçe müdürlüğü tarafından 1/1/2013 tarihinden itibaren Temmuz 2013 ve dönem

sonu olmak üzere iki dönem halinde, SKS’ye girilen bilgiler esas alınarak ek-4’te yer alan İc-

mal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler  il/ilçe müdürlüğü  ilan panosunda, her dönem

sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az

iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.  İti-

razlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı

süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onayla-

narak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SKS’deki kayıtları üzerinden kontrol edi-

lerek ek-5’te yer alan İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve

Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1)  5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici

birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre

kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerine, ödenen desteğin % 0,1’i oranında merkez bir-

liklerine, % 0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “çiftçi ör-

gütlerini güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde tanımlanan merkez

birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla

örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri,

ödemenin bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde banka he-

sapları üzerinden üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi on beş gün içinde il müdürlüğüne

gönderir. Örgütler, destekleme ödemelerinden genel kurul kararı veya  üyelerinin yazılı muva-

fakatleri olmadan 8 inci maddede belirtilen miktardan başka kesinti yapamaz. Örgütlülük şartı

aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin

çözümünde, 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ve bu Tebliğde belirtilen hususlara

aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe  müdürlüğü yetkilidir.
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(2) İl/İlçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi

yapmaya ve buna ilişkin bilgi, belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından

yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek

zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-

lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-

peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 11 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen bel-

gelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine

getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak

üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli

cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya

belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-

rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-

reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 13 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-

tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 14 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık ta-

rafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı
Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin
2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ Kamu Hastaneleri Birliklerine, üniversitelere ve diğer kamu kuruluşla-
rına ait, bünyesinde yoğun bakım hizmeti verilen tüm yataklı sağlık tesisleri ile buralarda görev
yapan personeli kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sağlık tesisi: Kamu Hastaneleri Birliklerine, üniversitelere, diğer kamu kuruluşlarına
ve özel sektöre ait, bünyesinde yoğun bakım hizmeti verilen tüm yataklı sağlık kurumlarını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ö) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.

“h) Yoğun bakım servislerinde hasta alanı içerisinde tuvalet bulundurulmaz. Birinci ve
ikinci seviye yoğun bakım servislerinde hasta alanının hemen dışında, sadece personel eşli-
ğindeki yoğun bakım hastalarının kullanımına tahsis edilmiş bir tuvalet bulundurulabilir. Kar-
diyoloji hastalarının takip edildiği yoğun bakım servislerinde ise tuvalet, hemşire gözetim alanı
içerisinde bulundurulabilir.’’

“ö) İzolasyon odaları dâhil, yoğun bakım servislerinde her yatak için ayrı olmak üzere
zeminde olmayan ve hasta başı en az oniki çıkışlı elektrik paneli bulunur. Erişkin, çocuk ve
yenidoğan yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkışı, iki oksijen çıkışı ve iki va-
kum sistemi bulunur. Ancak, birinci seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu
değildir. Diğer sistemlerin ise en az bir çıkışlı olması yeterlidir.”

“r) Sağlık tesislerinde uzmanlık dallarına özgü hastalıklar için ilgili klinikler bünyesinde
mevcut yoğun bakım servislerinden bağımsız ayrı yoğun bakım servisleri açılamaz. Ancak has-
ta yoğunluğu veya fiziki alan yetersizliği nedeniyle zorunlu olarak kurulan bu yoğun bakım
servisleri hizmet seviyesine uygun asgari şartları taşır.

s) Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım yatakları hariç olmak üzere koroner, dâhili ve
cerrahi yoğun bakım yatakları; aynı seviyede olmak ve seviyesine uygun asgari şartları taşımak
kaydıyla aynı fiziki alan içerisinde birlikte yapılandırılabilir. Bu şekilde yapılandırılan genel
yoğun bakım servisindeki mevcut yataklar, toplam yatak sayısı olarak değerlendirilir ve buna
göre tescil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende birinci cümleden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bünyesinde yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde; özellikle prematüre
bebeği olan annelerin, taburcu olmadan önce, bebekleriyle birlikte kalabilecekleri ve tercihen
servis ile aynı katta, en az bir yatak olmak kaydıyla ve on küvözden sonraki ilave her on küvöz
için bir yatak olacak şekilde anne uyum odaları tahsis edilir. Bir anne uyum odasında en fazla
üç yatak bulundurulabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(3) Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servislerinde en az üç kalp ve damar cerrahisi
uzmanı tabip bulunur. Uzman tabip sayısı altı ve üzerinde ise 24 saat kesintisiz hizmet esasına
dayalı olarak uzman tabip nöbeti tutulur. Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise mesai
saatleri dışındaki yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branş nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji
ve reanimasyon uzman tabipleri ve kardiyoloji uzmanı tabipleri tarafından dönüşümlü olarak
yürütülür. Bu takdirde kalp ve damar cerrahisi uzman tabipleri, diğer branş uzman tabiplerinin
nöbetlerinde dönüşümlü olarak icap nöbetine tabi tutulur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Sağlık tesisi yönetimleri, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yöne-

tim Sistemine veri aktaracak yapıya sahip hastane otomasyon sistemini oluşturmak, İl Ambu-
lans Servisi Komuta Kontrol Merkezi-Hastane Entegrasyon Programına dâhil olmak ve bilgileri
anlık güncelleyerek hizmetin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Sağlık tesisleri tarafından
yoğun bakım servislerinin seviyesi ile boş ve dolu yatak sayıları Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı
Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi ve Bakanlık Hasta Bilgi ve Yönetim Sistemine girilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Yenidoğan yoğun bakım servislerinin tescili için görevlendirilecek komisyon, mü-
dürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, kamu yataklı sağlık hizmetleri
şube müdürlüğünden bir kişi, çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı ta-
bip, bulunamaması durumunda bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip,
neonatoloji uzmanı tabip, bulunmaması durumunda tercihen yenidoğan yoğun bakım konu-
sunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin katılımı ile oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu amaçla, Bakanlıkça belirlenen kayıt ve bildirim sistemlerinin kurulmasını ve merkezi sis-
teme entegrasyonunu sağlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“e) Tıpta uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastane-
lerinde yoğun bakım servis nöbetleri; bu alanda uzmanlık eğitimi görenler ile bu birime rotas-
yona gelen uzmanlık eğitimi görenler tarafından, ilgili dalın öğretim üyesi, öğretim görevlisi,
eğitim görevlisi veya eğitim sorumlusunun gözetiminde bir bütün olarak planlanır ve yürütülür.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Birinci veya ikinci seviye yoğun bakım servisi bulunmayan sağlık tesislerinde daha
alt seviyede yoğun bakıma sevki gereken hastalar, seviyelerine uygun yoğun bakım yatağı bu-
lununcaya kadar ve sorumlu uzman tabip tarafından hasta epikrizinde belirtilmek şartıyla üçün-
cü seviye yoğun bakım servislerinde takip ve tedavi edilirler. Ayrıca, üçüncü seviye yoğun ba-
kım ünitesi olmayan veya üçüncü seviye yoğun bakım servisinde boş yatağı bulunmayan sağlık
tesislerinde; üçüncü seviye yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların takip ve tedavileri uygun
yer bulununcaya kadar, sorumlu uzman tabip tarafından hastanın epikrizinde belirtilmesi şar-
tıyla birinci ve ikinci seviye yoğun bakım servislerinde sağlanabilir.’’
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MADDE 11 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Yoğun bakım servislerinden hasta sevk ve nakli yapılırken aşağıdaki

ilkelere riayet edilir:
a) Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların sevk ve nakillerinin 112 Komuta Kontrol

Merkezi aracılığı ile yapılması esastır. Sağlık tesisi tarafından hastanın sevk edileceği sağlık
tesisi belirlenemiyorsa sevk ve nakil işlemleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kont-
rol Merkezinin koordinasyonunda geçekleştirilir. Hasta nakillerinde Acil Sağlık Hizmetleri
Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki güncellenmiş en son veriler esas alınarak
planlama yapılır. Hastanın sevk ve nakli için belirlenen sağlık tesisi hastayı kabul etmekle yü-
kümlüdür.

b) Hastanın, nakledildiği sağlık tesisi tarafından acil serviste bekletilmeden, tıbbi du-
rumunun gerektirdiği seviyedeki yoğun bakım servisine doğrudan yatışının yapılması esastır.

c) Hastanın sevk ve nakil kararı; sorumlu uzman tabip tarafından, gerekiyor ise ilgili
dal uzmanları ile de konsültasyon sağlanarak verilir ve sevk prosedürüne uygun olarak sevk
edilir. Hasta, stabilize edildikten sonra gerektiğinde ilgili sağlık personeli refakatinde tıbbi du-
rumunun gerektirdiği en uygun şartlar sağlanarak 112 ambulans ekiplerine teslim edilir. Has-
tanın sevk gerekçesi sağlık tesisi tarafından 112 Komuta Kontrol Merkezine detaylı olarak bil-
dirilir.

ç) Hastaya ait gerekli bilgi ve belgeler, adli vakalar için düzenlenen raporlar epikriz ile
birlikte sevk evrakına eklenir. Yenidoğanların sevklerinde Ek-7’deki Yenidoğan Sevk ve Nakil
Formu kullanılır.

d) İlde sağlık tesisleri arasında yapılan nakiller Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon
Komisyonu (ASKOM) İl Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonunda, iller arasında
gerçekleştirilen sevkler Bölge ASKOM Toplantılarında değerlendirilir. Tespit edilen sorun ve
aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirler alınır ve lüzumu halinde sonuçları raporlanarak Bakanlığa
bildirilir.

e)Yoğun bakımlarda hasta kabulünü engelleyen arıza, enfeksiyon ve bunun gibi hizmet
kesintileri, anında İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine telefon ve faks ile ve aka-
binde yazılı olarak müdürlüğe bildirilir. Her türlü teknik bakım ve tadilat işlemlerinin sağlık
tesisinin hizmet sunumunu aksatmadan gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınır.

f) Afet durumlarında yoğun bakım hastalarının nasıl tahliye edileceği Hastane Afet Pla-
nında (HAP) ayrıntılı bir şekilde tanımlanır ve fiili tatbikatları yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinin ikinci cümlesindeki “en fazla üç yıl süre ile” ibaresi
“31/12/2016 tarihine kadar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Bakanlıkça tescili yapılmış veya yapılmamış olan mevcut tüm yoğun bakım servisle-
rinin seviyelendirme işlemleri bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılır. Seviyelendirme ve
tescil işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanır.”

“(3) Bakanlık planlamaları gereği yoğun bakım servisi kurma zorunluluğu bulunan Kamu
Hastane Birliklerine bağlı mevcut sağlık tesislerinden, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren
beş yıl içerisinde binası yenilenecek veya yeni binası yapılarak nakledilecek olanların mevcut
binalarında yeni kurulacak yoğun bakım servisleri fiziki standartlardan muaf tutularak, sevi-
yesinin gerektirdiği diğer asgari standartları taşıması kaydıyla Bakanlıkça geçici tescili yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekleri Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 24/5/2013

Karar No : 2013/86

Konu : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 29/4/2013 tarih ve 3814 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31

sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Samsun İli, İlkadım İlçesi, İstasyon

Mahallesi sınırları içinde yer alan 4,442.07 m2 yüzölçümlü 9611 ada, 1 no’lu parsele yönelik

“Konut Alanı (TAKS:0.20 ; Emsal:1.00)” kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 30/11/2012

tarih ve 2012/174 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedil-

mesine, 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 24/5/2013

Karar No : 2013/87

Konu : Derince Limanı İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/4/2013 tarih ve 3407 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 30/12/2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile özelleştirme programına

alınan Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Mahallesindeki Derince Limanını içeren toplam

967.900,75 m² yüzölçümlü alana (yeni yapılacak dolgu alanı da dahil) ilişkin olarak “Liman

Alanı (E=0.35; Hmax= Serbest); TCDD Alanı, Park Alanı, Otopark ve Yol” fonksiyonunu

öneren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliğinin onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Derince Belediye Başkanlığına gönderil-

mesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 24/5/2013

Karar No : 2013/92

Konu : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26/4/2013 tarih  ve 3749 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken

Kurulumuzun 12/6/2012 tarih ve 2012/80 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına

alınan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesinde, 11.121 m² yüzölçümlü, 273 ada,

1 no’lu parsele yönelik “Ticaret+Konut Alanı (Emsal: 1,75; Hmax: 5 Kat)” kararı getirilmesine

ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Deği-

şikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maltepe Belediye Başkanlığı’na gönderil-

mesine,

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Mayıs 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28661 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

01.07.2013 TARİHİNDEN 31.12.2014 TARİHİNE KADAR 18 AY SÜREYLE 1 ADET 

SÜRÜCÜSÜZ EN AZ 2012 MODEL VW CRAFTER TURİZM EXTRA UZUN ŞASE 163PS 

MİDLİNE EN AZ 16+1 KİŞİLİK MİNİBÜS KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet sürücüsü VW Crafter Turizm 

Extra Uzun Şase 163PS Midline En Az 16+1 Kişilik Minibüs 01.07.2013 tarihinden 31.12.2014 

tarihine kadar 18 ay süreyle, "Hizmet Aracı Kiralama Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak ve ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile ihale edilmek suretiyle iç piyasadan 

kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

ç) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 07.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının son teklif verme günü, saat 14.00'da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak Üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda, ilişik örneğe uygun süresiz geçici teminat verilecektir. 

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte 

serbesttir. 4558/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 74,00 TL ile en çok 3.357.080,00 TL arasında değişen; 

04.06.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 8,00 TL, en çok 

335.708,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen plastik ve metal enjeksiyon kalıp, pamuk 

hasat makinesi, kullanılmış elektronik eşya, giyim eşyası, makine aksamı, karışık plastik ve 

muhtelif eşyalar vb. 62 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/ 

İZMİR adresindeki ihale salonunda 05.06.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 

sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4525/1-1 

—— • —— 

KURULUŞUMUZ ARAÇLARININ SEYRÜSEFER ESNASINDA OLABİLECEK 

MUHTEMEL ARIZALARA MÜDAHALE ETMEK AMACIYLA ACİL MÜDAHALE 

VE KURTARMA ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12 TAKIM 

HİDROLİK DERAYMAN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/67393 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 12 Takım Hidrolik Derayman Cihazı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09/07/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Merkez Veznesinden KDV dâhil 

200,-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4485/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2013 – Sayı : 28661 

 

FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN BORU VE DİRSEK TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/68324 

1 - İdarenin   

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2  15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası  :0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu malın   

a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini  

b) Niteliği ve miktarı : Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede 

belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek 

üzere satın alınacaktır. 

 

ADI  EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

ÇELİK BORU 1016,0x12,0 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 12 

ÇELİK BORU 609,6x10,0 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 6 

ÇELİK BORU 273,0 x6,3 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 114 

ÇELİK BORU 219,1x6,3 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 168 

ÇELİK BORU 168,3x3,4 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 18 

ÇELİK BORU 141,3x3,4 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 42 

ÇELİK BORU 114,3x3,5 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 300 

ÇELİK BORU 812,8 x7,1 TS EN 10217-1 DIN 2441 Metre 6 

ISI YALITIMLI PAKET BORU (DİKİŞLİ) 76,1x3,6 st-37 

İZALASYON MLZ. POLİÜRETAN KÖPÜK ÜR. TS EN 253/448/489 Metre 402 

ÇELİK DİRSEK (90’) 114,3X 3,6 TS 2649-1 DIN 2605 Adet 20 

ÇELİK DİRSEK (45’) 114,3 x3,6 TS 2649-1 DIN 2605 Adet 20 

ÇELİK DİRSEK (90’) 219,1X 5,9 TS 2649-1 DIN 2605 Adet 10 

ÇELİK DİRSEK (45’) 168,3 x4,5 TS 2649-1 DIN 2605 Adet 10 

ÇELİK DİRSEK (90’) 139,7X4,0 TS 2649-1 DIN 2605 Adet 10 

DİKİŞLİ PATENT DİRSEK 90’ 76,1X2,9 st-37-Dın 2605 (Kaynakağızlı Adet 20 

DİKİŞLİ TEE 76,1X76,12,9 ST-37-DIN 2649/6 (Kaynak ağızlı) Adet 2 

REDÜKSİYON st-37 76,1x2,9x42,4x2,6 (kaynak ağızlı) Adet 2 

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini : 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile  

     son teklif verme tarih ve saati : 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 11/06/2013  

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4564/1-1 
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MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERE AİT YAKIT TANKLARININ TEMİZLEME-ONARIM 

VE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/67023 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 50 ADET  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.06.2013  14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

12.06.2013 saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4464/1-1 

—— • —— 
TERAS ÇATI ONARIMI VE TADİLATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı binası teras çatı onarımı ve tadilatı işi 06 Haziran 2013 

Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-272-274-277 4550/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

27/5/2013 tarihli ve 28659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hizmet alımı ilanımızın   

2.Maddesi, niteliği, türü ve miktarı bölümü hatalı yayımlanmış olup, aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

2. İhale konusu hizmetin a) 
 

Niteliği - Türü - Miktarı İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

Müessesemize ait ısı merkezlerinin 

365 Takvim günü süresince, yazın 40, 

kışın 89, kişi ile çalıştırılması Hizmet 

alınması işi. 

2013/67007 2013/969 
10/6/2013 

14.00 

365 

gün 

İlgililere duyurulur. 4444/1-1 
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SERVİS HAVA KOMPRESÖRÜ SOĞUTUCUSUNUN TEMİNİ VE MONTAJI İLE 

DAYAMA VE ARA MANŞON İMALATI YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A - a) Dosya No : 2013/37 

b) Niteliği, türü ve miktarı : SERVİS HAVA KOMPRESÖRÜ SOĞUTUCUSUNUN 

TEMİNİ VE MONTAJI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 13.06.2013 Saat: 14.00 

B - a) Dosya No : 2013/38 

b) Niteliği, türü ve miktarı : DAYAMA VE ARA MANŞON İMALATI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 13.06.2013 Saat: 14.00 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacak yerleri : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 

- Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 9037 7120 

4354 40 nolu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: idari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.  

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 4536/1-1 
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KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı olan 400 kwa 3 faz giriş 3 faz çıkış kesintisiz güç kaynağı kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4557/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/15 

İhale Kayıt No : 2012/65478 

1 - Teşekkülün:  

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21  

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malzemenin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 300 Adet Kazan Menhol Kapak Pimi, 

  300 Adet Kazan Menhol Kapak Mandalı ve 

  300 Adet Kazan Menhol Kapak Mandalı Kolu Alımı. 

  - Teknik Resim ve Şartnameye göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  

c) İşin süresi : 45 Takvim Günü. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 25/06/2013 Salı Günü Saat : 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler, 25/06/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.  

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir.  

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4562/1-1 
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PORTATİF SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYON KATLI OTOPARKIN YAP-İŞLET-DEVRET 

MODELİ İLE 20 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından: 

1. Kahramanmaraş Merkez Hayrullah Mah. 252–275–276–1447 Ada ve parsellerinde 

kamulaştırılan arsa vasıflı taşınmaz alan üzerine; 3996 Sayılı Kanun Kapsamında “portatif sistem 

çelik konstrüksiyon katlı otoparkın Yap-İşlet-devret modeli ile 20 Yıllığına kiralanması işi” 

Kahramanmaraş Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri 

çerçevesinde ihale edilecektir. 

2. İhale 11.06.2013 günü saat 14:30’da Belediyemiz Encümen salonunda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır. 

Teklifler yıllık kira bedeli üzerinden alınacaktır. İhaleye katılacakların teklif dosyaları ile birlikte 

ihale tarih ve saatinde Kahramanmaraş Belediyesi Encümen Salonunda (İSMETPAŞA 

MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO: 25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 4600 

MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ) hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

3. İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00 - 12:00 ve 13.00 - 17:00 saatleri arasında 

(İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET 

BİNASI KAT:2 4600 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ ) 

Adresinde bulunan KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ KALEM 

SERVİSİ Bürosunda görebilecek ve 200,00 TL. (İki yüz Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ 

belediye veznelerine veya (TR980001500158007292361081) IBAN no lu Vakıflar Bankası Çarşı 

Şubesi cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu İdareye ibraz edilerek 

aynı adresten temin edilebilir. 

4. Yap-İşlet-Devret modeli ile işletme hakkı kiraya verilecek olan Portatif Sistem Çelik 

Konstrüksiyon Katlı Otoparkın muhammen bedeli 7.675.800,00 TL dir. 

5. Yap-İşlet-Devret modeli ile işletme hakkı kiraya verilecek olan Portatif Sistem Çelik 

Konstrüksiyon Katlı Otoparkın geçici teminatı 230.274,00 TL olup, geçici teminatlar nakit olarak 

ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi 

(TR980001500158007292361081) IBAN nolu cari hesabına ödenecektir. 

6. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan Portatif Sistem Çelik Konstrüksiyon Katlı 

Otoparkın Artırıma konu olan yıllık muhammen kira bedeli 15.000 TL dir. 

7. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 

9. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

İsteklilerin;  

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

a1) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin işe vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri  

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi vermesi. 

f) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

* Muhammen bedelin 7.675.800,00 TL’nin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış 

nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir 

yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) Bu 

kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

* İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

i) İhale konusu taşınmazın (PORTATİF SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYON KATLI 

OTOPARK YAPILACAK ALAN) yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi 

j) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu (Limit içi-süresiz 

ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

k) İhale ilan tarihinden sonra belediyeye borcu olmadığına dair belge (su, ÇTV, kira, 

emlak, katılım payı vb.) 

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,i,j) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır.  

m) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik 

ve sayısı idari şartnamenin 26/c maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair 

teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya 

tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)  

n) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.  

o) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin 

alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi 

p) İstekli firmanın 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı. 

İlgililere ilanen duyurulur. 3623/1-1 
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MARTOPİKÖR SİVRİCİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Martopikör sivrici alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/65926 

Dosya no  : 1324056 

1 - İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Martopikör sivrici (2750 adet)  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 13.06.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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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, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen 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) 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. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1...... 

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 Mithatpaşa 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 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.06.2013 Perşembe 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 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.2 - 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. 4468/1-1 
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ENERJİ İLETİM HATLARI SAYISAL HARİTALARI VE ORMAN PLANLARI 

HAZIRLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:  

Enerji İletim Hatları Sayısal Haritaları ve Orman Planları Hazırlanması Hizmeti hizmet 

alımı işi (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre yapılacak olup; ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/68784 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-

Tekkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0362 266 8140 – 0362 266 5249 

c) Elektronik posta adresi : 10grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Grup halinde; 

  1. Grup: 810,66 Km. 

  2. Grup: 775,80 Km. 

  3. Grup: 782,14 Km. 

  Enerji İletim Hatları Sayısal Haritaları ve Orman 

Planları Hazırlanması Hizmeti 

b) Yapılacağı yer : SAMSUN, ORDU, SİNOP, ÇORUM, AMASYA ve 

TOKAT İlleri ile İlçeleri. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer teslimi tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-

Tekkeköy/SAMSUN 

  - Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 06.06.2013 Perşembe 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 ilgili meslek odası ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

Belgeleri.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya 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,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
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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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilecektir. 

İstekliler teklifleriyle birlikte alt yüklenicilere yaptıracakları işlerin listelerini sunulacaktır. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere 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 belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans 

mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan 

temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş 

olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz. 

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %70’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Teknik Personel 

Yüklenici her Grup (kısım) için aşağıda belirtilen teknik personelleri bünyesinde istihdam 

etmek zorundadır. 
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No Adet Pozisyon Mesleki Özellikleri 

01 1 Harita Mühendisi Benzer işlerde En az 3 yıl tecrübeli 

02 3 Harita Teknikeri /Teknisyeni/Topoğraf Benzer işlerde En az 2 yıl tecrübeli 

 

Yukarıdaki tabloda 01 ve 02 nolu sırada yer alan teknik personelleri bünyesinde istihdam 

ediyor olmalıdır. İsteklinin İdaremizce istenen teknik personelin bünyesinde bulunduğunu tevsik 

eden belgeleri, Teknik personelin eğitimi ile mesleki deneyimini gösteren diploma veya 

mezuniyet belgelerini sunması zorunludur. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan 154 kV ve 380 kV EİH. 

Kamulaştırma haritalarının hazırlanması işleridir. 

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 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 170,00 TL 

karşılığı TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Satınalma ve Ticaret Şefliği 19 Mayıs 

Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-Tekkeköy/SAMSUN adresinden satın alınabilir. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 180,00 TL doküman bedelini VAKIFBANK/SAMSUN İBAN: 

TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 nolu hesaba 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. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü/Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler her bir iş kalemi (3 adet) için ayrı ayrı veya tamamı için teklif 

verebileceklerdir. İsteklilerin üzerinde kalan kısımların tamamı için tek Sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4560/1-1 
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19*2,5 MM2 KUMANDA KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 19*2,5 mm2 kumanda kablosu alım işi; açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/63294 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 19*2,5 mm2 

kumanda kablosu alım işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) tarihi ve saati : 20/06/2013  14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 

Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 

ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı 

kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 20.06.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

 6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4299/1-1 

————— 

KÖMÜR KIRICI ÇEKİCİ, BURCU VE MİLLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ 

YAPTIRILACAKTIR 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Kömür Kırıcı Çekici, burcu ve millerinin Teknik 

Şartname ve Teknik Resim Ölçülerinde imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek 

temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/63012  

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kömür Kırıcı Çekici, burcu ve millerinin Teknik Şartname 

ve Teknik Resim Ölçülerinde imali ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  



29 Mayıs 2013 – Sayı : 28661 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

c) Teslim tarihi : Kömür Kırıcı Çekici, burcu ve millerinin Teknik Şartname 

ve Teknik Resim Ölçülerinde imali ve teslimi işi 

Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Odası  

b) Tarihi ve saati : 18/06/2013  14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 18/06/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4302/1-1 

————— 

48 ADET STASYONER TİP OPZS2 VOLT KURŞUN-ASİT AKÜNÜN 

TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 48 adet stasyoner tip OPZS2 Volt kurşun-asit akü teknik 

şartname esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/63059 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 48 adet stasyoner tip OPZS2 Volt kurşun-asit akü teknik 

şartname esaslarında temini ve teslimi işidir. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  

c) Teslim tarihi  : İşin başlama tarihi itibari ile 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Odası  

b) Tarihi ve saati : 19/06/2013  14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 19/06/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  4301/1-1 

————— 

KOMPANSATÖRLERİN (GENLEŞME KÖRÜĞÜ) TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Kompansatörlerin (Genleşme Körüğü) Teknik 

Şartname Esaslarında Temini ve Teslimi İşi  

İhale kayıt numarası : 2013/60607 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kamuran.adali@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktar 

1 Ø1400’lük kompansatör 2 Adet 

2 Ø1500’lük kompansatör 2 Adet 

3 Ø1600’lük kompansatör 6 Adet 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin süresi sözleşmeyi müteakip 75 (yetmişbeş) takvim 

günüdür. (test ve analizde geçen süreler hariç) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 17/06/2013  14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 

Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 

ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı 

kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 17.06.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

 6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4296/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVANI BÖLÜM DER ADET ARANAN NİTELİKLER 

MÜH. VE 

DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Doç. Dr. 

(1), (2), (3) 

Bilgisayar 

Müh. 
1 1 

Bilgisayar mühendisliği bölümünden 

doktoralı olmak. Yeni nesil kablosuz ağlar, 

sensörler, ağ haberleşme protokolleri, su 

ve toprak altı kablosuz haberleşme ağları, 

akıllı şebeke haberleşmeleri, IP ağları 

alanlarında uluslararası araştırmaları ve 

dergi yayınları bulunmak. 

Doç. Dr. 

(1), (2), (3) 

Endüstri 

Müh. 
1 1 

Endüstri Mühendisliği bölümünden 

doktoralı olmak. Ulaştırma, lojistik, 

kaynak zinciri yönetimi, ağ (bağlantı) 

tasarımı ve yönetimi, risk yönetimi, 

teknoloji yönetimi ve askeri yöneylem 

araştırmaları konularında araştırma 

çalışmaları ve dergi yayınları bulunmak. 

 

(1) Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan 

yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil 

yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.  

(2) Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak. 

(3) Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 4533/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 372 dosya nolu KUK Mühendislik Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Ginez İnşaat Taah. Lok. İşlt. Turz. Oto. Eml. Tem. Tic. Ltd. Şti. ile birleşmesi ve Ticaret 

ve Sanayi Oda Kaydının silinmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu 

maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 10.05.2013 tarih ve 4401 sayılı Makam Olur’una 

istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı 

Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4521/1-1 

—— • —— 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Ali ÇELİKCAN’ın T.C. Numarası: 18841618872 olması gerekirken sehven T.C. Numarası: 

18871617852 olarak 14.04.2013 tarih ve 28618 sayılı Resmi Gazete’de İhalelere Katılmaktan 

Yasaklama Kararı ilan edilmişti. 

Ali ÇELİKCAN’a ait T.C. Numarası: 18841618872 olarak Makam’ın 21.05.2013 tarih ve 

40 sayılı Olur’u ile düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4554/1-1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanları, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, 

3 - Üç adet fotoğrafları, 

4 - Başvuracak adayların başvuru formu, 

5 - Üniversitemizin http://web.beun.edu.tr/personel/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları, 

6 - Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4(Dört) nüsha halinde 

a) Özgeçmişlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://web.beun.edu.tr/personel/ilkeler sayfasında 

yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen 

şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Anabilim Dalı Doçent Açıklama 

TIP FAKÜLTESİ   

Kardiyoloji 1 Behçet hastalarında atrial elektromekanik gecikme 

ile ilgili çalışması olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ   

Tefsir 1 Darulkurralar ve Kur’an-Astronomi İlişkisi 

konularında çalışmalar yapmış olmak 

 4532/1-1 

—— • —— 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

1 - Bartın Gözde Birsöz Çocuk Yuvası Müdürlüğünün 21.02.2012 tarihinde yapılan 

mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmet alımı işi ile ilgili olarak Cemal Caymaz Mahallesi 

Salim Alpay Çarşısı Aslanlar Mevkii Safranbolu/KARABÜK adresinde faaliyet gösteren 

2880073107 vergi kimlik numarası, 1337 ticaret sicil numarası ve 1431 oda sicil numarası ile 

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık 

Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında1 (bir) yıl süre ile bu Kanun kapsamında 

bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan verilen ve 26.07.2012 tarih 

ve 28365 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yasaklanma kararı, Bakanlık Makamının 06.05.2013 

tarih ve 138 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır. 

2 - Karabük Safranbolu Gürmen Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 16/12/2008 tarihinde 

yapılan mamul yemek ihalesi ve Güleç Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğünün 16/12/2010 

tarihinde yapılan mamul yemek alımı işi ile ilgili olarak Cemal Caymaz Mahallesi Salim Alpay 

Çarşısı Aslanlar Mevkii Safranbolu/KARABÜK adresinde faaliyet gösteren 2880073107 vergi 

kimlik numarası, 1337 ticaret sicil numarası ve 1431 oda sicil numarası ile Safranbolu Ticaret ve 

Sanayi Odasına kayıtlı Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında1 (bir) yıl süre ile bu Kanun kapsamında bulunan bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan verilen ve 07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan yasaklanma kararı, Bakanlık Makamının 06.05.2013 tarih ve 138 sayılı 

Oluru ile kaldırılmıştır. 

3 - İlanen Duyurulur. 4583/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden: 

NİSAN 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN VE 

ASKIYA ALINAN FİRMALAR 

 

Firma Ünvanı 

Belge 

Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Irmak Petrol Madencilik Nakliyat 

İnşaat İthalat İhracat Turizm Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

TS 11939 

TS 12663 

35-HYB-1739 11.04.2013 Firma İsteği 

Bp Gaz Anonim Şirketi TS 1449- 

TS 1446 

35-HYB-329 26.04.2013 Firma İsteği 

F3 Bilgisayar ve İletişim Sistemleri 

Ticaret Ltd.Şti. 

TS 12498 35-14.02/3959 29.04.2013 Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

Serman Servis Ekipman Endüstri ve 

Tic. A.Ş. 

TS 1446 35-14.02/3958 29.04.2013 Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin 

Nurullah Ertek Petrol ve Petrol 

Ürünleri Turizm Otomotiv 

Taşımacılık Sanayi ve Ticaret 

TS 11939 35-HYB-2406 29.04.2013 Firma İsteği 

Güngör Makina Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. 

TS 12710 35-HYB-793 19.04.2013 Firma İsteği 

Halis Sezen-Sezen Elektronik TS 10079 

TS 10956 

35/0576 29.04.2013 Firma İsteği 

Mayanova Teknoloji ve Ekonomik 

Danışmanlık A.Ş. 

TS 13078 

TS 13082 

35-HYB-2252 08.04.2013 Ara Kontrol 

Olumsuz 

Hakpa Sıhhi Tes.Malz. ve Oto 

Yed.Par.Dök.San. ve Tic. Ltd. Şti. 

TS 12844 

TS 13072 

35-HYB-497 08.04.2013 Ara Kontrol 

Olumsuz 

Segas Alüminyum Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti. 

TS 12558 35-HYB-2142 09.04.2013 Ara Kontrol 

Olumsuz 

Delta Fors Öz. Güv. Org. Sis. Tur. 

Tem. Hiz.Tic.Ltd.Şti. 

TS 12782 35-HYB-1231 08.04.2013 Firma İsteği 

Dikkan Boru ve Tesisat 

Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 

TS 12844 35-HYB-1463 08.04.2013 Firma İsteği 

Oto Check Up - İbrahim Öksüz TS 8986 35-HYB-1665 09.04.2013 Firma İsteği 

Egeyol Otomotiv Ticaret ve Sanayi 

Ltd. Şti. 

TS 12047 35-HYB-2046 12.04.2013 Firma İsteği 

Gayem Lpg Oto Gaz Dön.Sis.Mon. 

Ser. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. 

TS 12664-1 35-HYB-1492 09.04.2013 Ara Kontrol 

Olumsuz 

Hasanoğlu Akaryakıt Tarım ve 

Hayvancılık Gıda 

Tur.İnş.Otom.San. ve Tic.Ltd.Şti 

TS 11939 35-HYB-2301 01.04.2013 Ara Kontrol 

Olumsuz 

Telesis Telekomünikasyon Sis. San. 

ve Tic. A.Ş. 

TS 12739 35-HYB-18 03.04.2013 Firma İsteği 

Oto-Uz Yedek Parça Oto Bakım ve 

Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

TS 13168 35-HYB-1217 11.04.2013 Firma İsteği 

Genç Osman Aktemur-Ayteksan 

Makina 

TS 12600 35-HYB-2534 30.04.2013 Firma İsteği 

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış 

A.Ş. İzmir Şubesi 

TS 12047 35-HYB-2194 11.04.2013 Firma İsteği 

 4484/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
6476 RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6477 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait

Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6478 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6479 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6480 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6482 İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6483 Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası

Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6484 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6485 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— EXPO 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-Satım ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43)
— Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2013/25)
— Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2013/26)
— Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/86 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/87 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/92 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


