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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       18 Temmuz 2013
       69471265-305-6441

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere; 19 Temmuz
2013 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             18 Temmuz 2013
     68244839-140.03-216-481

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 18/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6441 sayılı yazınız.
            G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere, 19 Temmuz
2013 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Temmuz 2013
CUMA
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       18 Temmuz 2013
       69471265-305-6442

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Temmuz 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             18 Temmuz 2013
     68244839-140.03-217-482

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 18/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6442 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Temmuz 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
30.04.2013 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci
sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulan adli ve idari yargı hâkim ile Cumhuriyet savcılarının
adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren
1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının
incelenmesini isteyebilirler.

HÂKİM SINIFI
Sicil No Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı
42448 Esra Seden ÇİVİ Afyonkarahisar Hâkim
92529 Elif AKTEPE Bilecik Hâkim
92541 Kazım Engin KARACA Fatsa Hâkim
92548 Barbaros BOZKURT Çerkezköy Hâkim
92560 Osman KODAL Yargıtay Tetkik Hâkimi
92565 Ali CEYLAN Pazarcık Hâkim
92594 Gökçen TÜRKER Uluslararası Hukuk ve Dış Tetkik Hâkimi

İlişkiler Genel Müdürlüğü
92612 Ali İhsan İPEK Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
92634 Selami YILMAZ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

SAVCI SINIFI
Sicil No Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı
42478 Dilek ALTINGÖZ ÇEBİ Bakanlık Yetkili Tetkik Hâkimi Cumhuriyet Savcısı
97954 Mehmet KARATAŞ Kırşehir Hâkim

İDARİ YARGI
Sicil No Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı
101614 Fuat KÜÇÜK Ordu İdare Mahkemesi Üyesi
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; egzoz gazı analiz cihazları ve egzoz gazı du-

man koyuluğu ölçme cihazlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde

ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; egzoz gazı analiz cihazları ve egzoz gazı duman ko-

yuluğu ölçme cihazlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili

işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-

nununun 2 nci maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hükümsüz

kılınmasını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Cihaz: Egzoz gazı analiz cihazını ve/veya egzoz gazı duman koyuluğu ölçme ciha-

zını,

ç) Damga: Servisler tarafından kullanılacak damgayı; muayene sonucu uygun olduğu

anlaşılan cihazların dışardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet

altına alınması için de kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı; yak-

ma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle

yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak ha-

zırlanmış hologramlı etiketi/sitikırı veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağ-

layan sistemi,

d) Doğruluk muayenesi: Cihazın maksimum izin verilebilir hata payları içerisinde ça-

lışıp çalışmadığının tespiti amacıyla yapılan muayeneyi,

e) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü: Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,

g) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,
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ğ) Kullanıcı: Egzoz gazı analiz cihazı ve/veya egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı

kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) MİH: Maksimum izin verilebilir hata paylarını,

ı) Muayene kartı: Cihazın piyasaya arzından sonraki muayenelerinin ne zaman ve kim-

ler tarafından yapıldığını gösteren belgeyi,

i) Optik filtre: Işığı dalga boylarına göre tutan veya geçiren, optik yolda kullanılan kap-

lamalı düzlem cam veya plastik parçaları,

j) Piyasaya arz: Cihazın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak

piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

k) Referans gaz: TS EN ISO 6142 Gaz Analizi-Kalibrasyon Gaz Karışımlarının Hazır-

lanması-Gravimetrik Metot standardındaki gaz karışımını,

l) Servis: Cihazların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili

işlemlerin yapıldığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş ye-

rini,

m) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen

servislere Bakanlık tarafından verilen Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Servis Hizmetleri

Yetki Belgesini,

n) Servis yetkilisi: Servisin, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden sorumlu

imza yetkisine sahip kişiyi,

o) Sitikır: Muayenesi yapılan ve uygun bulunan cihazlara yapıştırılan, çıkartıldığında

tahrip olan, özel olarak hazırlanmış kendinden yapışkanlı etiketi,

ö) Teknik personel: Cihazların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması

ile ilgili işlemleri yapan ve serviste çalışan yetki belgesine sahip kişiyi,

p) Tip onay belgesi: Cihazın, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenlemesine

uygunluğunu gösteren AT tip inceleme belgesini, AT tasarım inceleme belgesini veya ulusal

tip onay belgesini,

r) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen serviste çalışacak

teknik personele il müdürlüğü tarafından verilen Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamir ve Ayar Yetki

Belgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Damgalama İşlemleri

Muayene

MADDE 5 – (1) Cihazlar, Kanunda belirtilen aşağıdaki muayenelere tabi tutulur:

a) İlk muayene,

b) Periyodik muayene,

c) Ani muayene,

ç) Şikâyet muayenesi,

d) Stok muayenesi.
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Muayene için temel gerekler ve sorumluluklar

MADDE 6 – (1) Cihazların; ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alınmış,

muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış

kuruluş veya muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) Piyasaya arz edilecek cihazların, yazılım da dâhil olmak üzere ölçüm sonuçlarını

etkileyebilecek tüm bölümlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak güvenlik altına alınmış

olması gerekir.

(3) Cihazların, piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinden kullanıcı sorumludur.

(4) Yapılan muayene sonucu uygun bulunan cihazlar bu Yönetmelik hükümlerine göre

damgalanır.

(5) Servis tarafından muayenesi yapılarak damgalanan her bir cihaz için muayene kartı

düzenlenir ve görünecek şekilde cihaza iliştirilir.

(6) Cihazların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili iş-

lemleri yapan servisler ile bu servislerde çalışan teknik personelin Bakanlıkça belgelendirilmiş

olması gerekir. Bu işlemlerin yetki belgesine sahip olmayan servislerce ve kişilerce yapılması

yasaktır.

(7) Cihazların muayenesi ve damgalanması işlemlerinde bu Yönetmelik gereklerinin

ihlal edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

(8) Cihazların muayene işlemlerine başlamadan önce yapılan duyusal incelemelerde

damganın olmadığı veya damgaya müdahale edildiği veya damgası uygun olduğu halde cihaza

müdahale edildiği tespit edilen veya bu kanaate varılan durumlarda cihazın muayenesi yapıl-

maz. Durum, üç nüsha tutanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüs-

hasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tu-

tanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüs-

hasını da serviste muhafaza eder.

(9) İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda mevzuata ay-

kırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır. Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa ge-

rekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

(10) Cihazların muayene işlemleri bulunduğu yerlerde veya servislerde yapılır.

(11) Cihazların, yerinde yapılacak muayenelerinde muayene giderleri muayene tale-

binde bulunanlara aittir.

(12) Cihazların muayenesi ve damgalanması işlemlerinde, Genel Müdürlük ve il mü-

dürlüğünce gerekli görülmesi halinde üretici, ithalatçı, servisler ile diğer kuruluşların labora-

tuvarlarından yararlanılabilir.

İlk muayene

MADDE 7 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle

meydana getirilen cihazların satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen

cihazların yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda

damgaları iptal olunan cihazların tamir ve ayarlanmalarından sonra yapılan muayenedir.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların piyasaya arzından önceki ilk muayenesi;

a) Onaylanmış kuruluştan AT tip inceleme belgesi veya AT tasarım inceleme belgesi

alınan cihazlar için onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi tara-

fından,

b) Bakanlıktan ulusal tip onay belgesi alınan cihazlar için, Bakanlık tarafından veya

Bakanlıkça yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,

yapılır.

(3) Kullanımda olan cihazlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit

edilerek tamiri yapılan ve tip onay değişikliği gerektirenlerin ilk muayenesi bu maddenin ikinci

fıkrasına göre yapılır.

(4) Kullanımda olan cihazlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit

edilerek tamiri yapılan ve tip onay değişikliği gerektirmeyen cihazlar, servisler tarafından bu

Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine

göre doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar

tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılarak bu fıkrada belirtilen işlemler tekrarlanır.

Periyodik muayene

MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere cihazlar için yapılan

genel muayenedir. Cihazların periyodik muayene süresi bir yıldır. Bu süre tarih olarak değil

yıl olarak izlenir.

(2) Cihazların periyodik muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemler servisler tara-

fından yapılır.

(3) Cihazların periyodik muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur. Söz ko-

nusu cihazların periyodik muayenesi için, her yıl ocak ayının başından şubat ayının son günü

mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilerek muayene gününü belirten bir belge

alınır. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün me-

sai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; cihazların mar-

kası, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi, müracaat tarihi ve muayene yapılacağı

tarihi belirten bir belge verilir. Bu belge, cihazın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildi-

ğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servisler, periyodik muayene müracaat süresinin

bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda

ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 mart ta-

rihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.

(4) Periyodik muayenesi yapılacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun

olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;

a) Tip onayının bulunup bulunmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,

c) Damgasının uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli

görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.
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(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa servisler tarafından

bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine

göre cihaz doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulun-

mayanlar tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(6) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa cihazların peri-

yodik muayenesi yapılmaz. Durum, üç nüsha tutanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde

bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü

olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya

elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve

değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır.

Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılma-

sını müteakiben kullanımına izin verilir.

(7) Cihazların damga süresinin geçmiş olduğu tespit edilmesi durumunda ise ilgili mev-

zuat hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere üç nüsha tutanak düzenlenir. Servis, bir yazı

ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli ta-

ahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir

veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. Cihaz, servis tarafından bu Yönet-

melikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğ-

ruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar tekrar

tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(8) Periyodik muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen cihazlara herhangi

bir cezai işlem uygulanmaz.

(9) Periyodik muayene ile ilgili giderler kullanıcıya aittir.

Ani muayene

MADDE 9 – (1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri

lüzum veya ihbar üzerine, piyasaya arz edilmiş olan cihazların bulundukları yerlerde habersizce

yapılan muayenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun

olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;

a) Tip onayının bulunup bulunmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,

c) Damgasının uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli

görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/ve-

ya il müdürlüğü tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin

8 inci maddesi hükümlerine göre cihaz doğruluk muayenesine tabi tutulur. Ölçüm sonuçları
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MİH içinde ise cihazın doğru çalıştığı kabul edilir. Ölçüm sonuçları MİH içinde değilse cihazın

kullanımı engellenecek şekilde bağlanarak mühürlenir ve gerekli kanuni işlemler yapılır. Kul-

lanıcısı tarafından cihazın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere

servise müracaat edilir. Servis, bahse konu cihaz ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il mü-

dürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa cihazlar, kullanılma-

ları engellenecek şekilde bağlanarak mühürlenir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

(5) Ani muayene ile ilgili muayene giderleri Bakanlık tarafından karşılanır.

Şikâyet muayenesi

MADDE 10 – (1) Şikâyet muayenesi, bir cihazın doğru çalışıp çalışmadığını tespit et-

mek üzere, cihazın kullanıcısı veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan mua-

yenedir.

(2) Muayeneyi yapacak kişi veya kuruluş tarafından, muayene giderlerinin miktarı ve

kimler tarafından karşılanacağı konusunda müracaat sahibine bilgi verilir, kabul edilirse mua-

yene gerçekleştirilir.

(3) Şikâyet muayenesine tabi tutulacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine

uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;

a) Tip onayının bulunup bulunmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,

c) Damgasının uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli

görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.

(4) Cihazın kullanıcısı tarafından yapılacak müracaatlar yazılı olarak servislere yapılır

ve aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa cihaz, servis tarafından

ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğruluk muayenesine

tabi tutulur. Ölçüm sonuçları MİH içinde ise cihazın doğru çalıştığı kabul edilir. Ölçüm sonuç-

ları MİH içinde değilse cihaza herhangi bir kanuni işlem yapılmaz; tekrar tamir, bakım ve ayarı

yapılmak üzere ayrılır.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa durum, üç nüsha tu-

tanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlü-

ğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği

tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste mu-

hafaza eder. İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda mevzuata

aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır. Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa

gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

c) Muayene sonucunda genel olarak; cihazın türünü/sınıfını, markasını, tipini, seri

numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini ve telefon numarasını içeren ve cihazın
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muayene sonucunu gösterecek şekilde düzenlenen üç nüsha rapor, muayeneyi yapan teknik

personel ve/veya servis yetkilisi tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası kullanıcıya, bir nüs-

hası il müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

ç) Yapılan muayene sonucunun olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın tüm gi-

derler kullanıcıya aittir.

(5) Cihazın kullanıcısı dışında diğer kişilerce yapılacak müracaatlar; müracaatı yapanın

adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve varsa araç plakası ile birlikte şikâyete konu

cihazın kullanıldığı yerin adres bilgilerini içeren bir dilekçe ile il müdürlüğüne yapılır:

a) İl müdürlüğünce; müracaat değerlendirilir, varsa eksik olan bilgiler tamamlattırılır

ve ilgili servis ile temasa geçilerek bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kontroller yapılır.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa cihaz, il müdürlüğü

tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi

hükümlerine göre doğruluk muayenesine tabi tutulur. Ölçüm sonuçları MİH içinde ise cihazın

doğru çalıştığı kabul edilir. Ölçüm sonuçları MİH içinde değilse kullanılmaları engellenecek

şekilde bağlanarak mühürlenir ve gerekli kanuni işlemler yapılır. Kullanıcı tarafından cihazın

tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemi yapılmak üzere servise müracaat edilir. Ser-

vis, bahse konu cihaz ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü yazılı olarak bil-

gilendirir.

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa il müdürlüğünce ge-

rekli kanuni işlemler yapılır.

ç) Muayene sonucunda genel olarak; cihazın türünü/sınıfını, markasını, tipini, seri

numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini ve telefon numarasını içerecek şekilde dü-

zenlenen iki nüsha rapor, muayeneyi yapan il müdürlüğü elemanı/elemanları tarafından imza-

lanır. Raporun bir nüshası müracaat sahibine verilir ve bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza

edilir.

d) Muayene sonucunun olumlu olması durumunda muayene ile ilgili giderler müracaat

sahibi tarafından; olumsuz olması durumunda ise kullanıcı tarafından karşılanır.

Stok muayenesi

MADDE 11 – (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp

depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde

bulundurulan cihazların periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene

şeklidir.

(2) Cihazın stok muayenesi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılır.

(3) Stok muayenesinin yaptırılmasından cihazı bulunduran sorumludur.

Servisler tarafından kullanılan damgalar

MADDE 12 – (1) Servislerce yapılacak muayenelerde kullanılacak tüm damgalar gü-

venilir ve izlenebilir olmalıdır. Sitikır veya hologram etiket olarak kullanılacak damgalar, ken-

diliğinden yapışma özelliğine sahip ve tahrip edilmeden kaldırılamayacak nitelikte olmalıdır.

Kurşun damgalar, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane Matbaası Genel Müdürlüğünde
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yaptırılır. Kullanılacak damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler so-

rumludur. Damgalar yaptırılmadan önce Bakanlığa müracaat edilerek izin alınması ve kaydet-

tirilmesi gerekir.

(2) Servisler tarafından kullanılacak damgada; servis tarafından belirlenen servisi tanı-

tıcı işaret/logo, servisin kodu, damganın yapıldığı yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan

personele ait kodlamaların bulunması gerekir.

Muayene ve damgalama ücreti

MADDE 13 – (1) Cihazların muayene ve damgalama işlemlerinden alınacak ücretler,

8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alı-

nacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği ile Bakanlıkça her yıl yeniden belirlenir.

Mücbir sebepler

MADDE 14 – (1) Cihazın periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz ko-

nusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya

çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servis Kriterleri, Müracaat ile ilgili İşlemler, Sorumluluklar ve Denetim

Servis kriterleri

MADDE 15 – (1) Servisler aşağıdaki kriterleri sağlarlar.

a) Servis, en az 20 m2 kapalı alana, tabii veya mekanik havalandırma sistemine sahip

olmalıdır ve yeterince aydınlatılır.

b) İş yeri zemini, kolay temizlenebilen ve yanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılır

ve statik elektriklenmeye karşı önlem alınır.

c) Serviste en az bir adet 6 kg’lık standardına uygun yangın söndürücü ve bir adet ecza

dolabı bulunur.

ç) Serviste yetki belgesi almış en az bir elemanın çalışması zorunludur. Servis yetkilisi

ve yetki belgeli kişi aynı kişi olabilir.

d) Serviste hangi cihazların muayenesi yapılacaksa ona uygun izlenebilirliği sağlanmış

yeterli etalon ve ekipman bulundurulur.

e) Servisin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimlerinin yapılabilmesi için; söz ko-

nusu servislerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Ka-

librasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş

olması veya aynı standardın 4.1 Kuruluş, 4.13 Kayıtların kontrolü, 5.2 Personel, 5.3 Yerleşim

ve çevre şartları, 5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması, 5.5 Cihazlar

ve 5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği maddelerine uygunluğunun Türk Standardları Enstitüsü tara-

fından raporlandırılmış olması gerekir. Söz konusu rapor, cihazların muayenelerinin bulunduk-

ları yerlerde yapılması durumlarını da kapsar. Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan

bu incelemelere ilişkin giderler müracaatçılar tarafından karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayan servislerin yeterlilik incelemesi

ve periyodik denetimleri bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Genel Müdürlük

tarafından yapılır.
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Müracaat

MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri

içeren dosya bir dilekçeye eklenerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir.

a) Servis müracaat formu,

b) Servis sahibinin veya sahiplerinin noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya Genel

Müdürlük tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

c) Servisin güncel adresini gösteren Esnaf Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Gazetesi

sureti,

ç) Servisin açık adresi ve iletişim bilgileri,

d) Servise ilişkin kullanım alanlarının ölçülendirilmiş detaylı yerleşim planı,

e) Servis yetkilisinin ve teknik personelin belirtildiği liste,

f) Servis hizmeti verilecek cihazların testlerinde kullanılacak olan referans gaz ve optik

filtrenin izlenebilirliğini gösteren belge,

g) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kul-

lanılacak damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar,

ğ) Servisin, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belge veya Türk Standardları

Enstitüsü’nden alınmış Standarda Uygunluk Raporu,

h) Serviste, Bakanlıktan alınmış tamir ve ayar yetki belgesine sahip en az bir kişinin

çalıştırılacağına dair beyan.

Müracaatın değerlendirilmesi, onay ve belgelendirme

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desinde istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, yerinde yapılacak incelemeyle de-

ğerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tes-

piti halinde, iki adet servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgelerden bir

adedi ilgiliye verilir, diğeri de Genel Müdürlükte açılan dosyasında muhafaza edilir. Bu belge-

lerde en az aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Belgenin adı,

b) Belgenin veriliş/vize tarihi ve numarası,

c) Servisin ismi, unvanı ve adresi, telefon ve/veya faks numarası,

ç) Servisin hizmet vereceği cihazın cinsi/türü.

(2) Müracaat, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmazsa eksiklikler müracaat sa-

hibine yazılı olarak bildirir. Bu eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanması halinde bu mad-

denin birinci fıkrasına göre işlem yapılır. Eksikliklerin bu süre içerisinde tamamlanmaması ha-

linde müracaat iptal edilerek dosya sahibine iade edilir.

Servislerin sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Servisler, muayene ettikleri cihazlarla ilgili bilgilerin kaydedileceği,

iş yerine ait olan ve Genel Müdürlükçe tasdik edilen bir defter tutmak ve bunları denetimlerde

ibraz etmek zorundadır. Bu deftere cihaz sahibinin adı, adresi, cihazın seri numarası, türü/sınıfı,
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markası, tipi, üretim yılı ile muayene ve/veya tamirin yapıldığı tarih ve yapan kişinin adı kay-

dedilir. Bu bilgiler istenildiği takdirde elektronik ortamda da kayıt altına alınabilir. Bakanlık

tarafından kurulacak olan elektronik kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip defter tutma

zorunluluğu ortadan kalkar.

(2) Servisler, muayene ettikleri cihazlara ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki bil-

gileri her yılın aralık ayında il müdürlüğüne elektronik ortamda göndermek zorundadır.

(3) Bakanlıkça verilen servis hizmetleri yetki belgesinin geçerlilik süresi veriliş tari-

hinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemlerinde

belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların

sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(4) Servis hizmetleri yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde değişiklik olması veya

iş yerinin kapanması veya yetki belgeli kişinin çalıştığı servisten ayrılması halinde durum, en

geç bir ay içerisinde ilgili servis tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu değişiklikler yeniden

belge düzenlenmesini gerektiriyorsa bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak ye-

niden belge düzenlenir.

(5) Serviste, Bakanlıkça belirlenen muayene ve damgalama ücret tarifesi ile servis hiz-

metleri yetki belgesi ve tamir ve ayar yetki belgesi, müşterinin görebileceği bir yerde asılı bu-

lundurulur.

(6) Servisler, Genel Müdürlüğe gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz

olarak vermekle, incelemelere yardımcı olmakla ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür.

Servisin doğru beyanda bulunmadığının sonradan ortaya çıkması durumunda verilen belgeler

iptal edilir ve servisler hakkında doğru beyanda bulunmadığı için Cumhuriyet Savcılığına suç

duyurusunda bulunulur.

(7) Servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimlerinde Bakanlık tarafından

görevlendirilecek personelin yolluk giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu

hükümleri çerçevesinde servis sahipleri tarafından ödenir.

Belgenin iptali

MADDE 19 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şart-

ların ihlal edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak

uyarılır. Düzeltilebilecek aykırılıklar için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde servis

hizmetleri yetki belgesi askıya alınır.

(2) Servis hizmetleri yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç

şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuş-

turma süresince belge askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar

için eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar için

ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir servis hizmetleri yetki belgesi ve-

rilmez. Bu süre içerisinde belge sahibi tarafından cihazla ilgili hiçbir tamir, bakım, ayar, mua-

yene ve damgalama işlemi yapılamaz.
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(4) Bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde

eksikliklerini tamamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin veya aynı aykırılığı iki

kez tekrarlayanların servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal ta-

rihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge

talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı

halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesin-

leşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge tale-

binde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın Genel Müdürlüğe

ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Denetim

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü, bu Yönetmelik hükümlerinin

yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla; yılda en az bir kez cihazları, servisleri ve

bunlara ait her türlü işlemleri denetlemekle yükümlüdür.

(2) Servis, denetimde bulunan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilgi

ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardımcı olmak ve doğru

beyanda bulunmakla yükümlüdür.

(3) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı bir

durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesiyle İlgili İşlemler

Yetki belgesi alacak kişilerde aranan kriterler

MADDE 21 – (1) Yetki belgesi alacak kişilerin, liselerin teknik eğitim veren bölümle-

rinden veya yüksekokullar ile üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması

gerekir.

(2) Yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren

imalatçılarda, konu ile ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşlarında, muayene ve deney labo-

ratuvarlarında veya bu konuda hizmet veren servislerde en az iki ay süre ile eğitim aldıklarına

dair eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Müracaat

MADDE 22 – (1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen bilgi ve

belgelerle birlikte bir dilekçe ile iş yerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, belge talebinde

bulunanların; liselerin teknik eğitim veren bölümlerinden veya yüksekokullar ile üniversitelerin

teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplo-

manın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,
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ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, bu Yönetmeliğin

21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı

ve kaşeli eğitim sertifikası veya sertifikanın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR”

onaylı fotokopisi,

d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına

hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve

alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi

kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Çalışacağı servise ait servis hizmetleri yetki belgesinin sureti,

f) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı cihazların muayeneleri için yeterli miktarda eta-

lon ve ekipmanın kendisine veya çalışacağı iş yerine ait olduğunu gösteren belge,

g) İş yeri kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesi; iş yeri kendi adına kayıtlı

değilse o iş yerinde çalıştığına ilişkin servis hizmetleri yetki belgesi sahibi ile yapılmış söz-

leşme.

(2) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme

bürolarından yaptırılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilir.

(3) Bu maddeyle istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde “ASLI GİBİDİR”

kaşesiyle onaylanmak kaydıyla fotokopileri veya suretleri de kabul edilir.

Belgenin düzenlenmesi ve geçerlilik süresi

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin

uygun görülmesi halinde iki adet yetki belgesi düzenlenir. Belgelerden biri il müdürlüğünde

muhafaza edilir ve diğeri ilgiliye verilir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren

üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş

tarihi/son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp

sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(2) Yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde değişiklik olması veya yetki belgeli kişinin

çalıştığı servisten ayrılması halinde durum, en geç bir ay içerisinde ilgili servis tarafından il

müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri yetki belgesi

geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat ola-

rak değerlendirilir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için, değişiklikler yeniden belge dü-

zenlenmesini gerektiriyorsa bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden bel-

ge düzenlenir.

Belgenin iptali

MADDE 24 – (1) Yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şartların ihlal edilmesi

veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak uyarılarak aykırılığın

giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde, yetki belgesi askıya alınır.

(2) Yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulun-

ması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince

belgesi askıya alınır.
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(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar

için eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar için

ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir yetki belgesi verilmez. Bu süre

içerisinde belge sahibi tarafından cihazla ilgili hiçbir tamir, bakım, ayar, muayene ve damga-

lama işlemi yapılamaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde

eksikliklerini tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi

iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dol-

duktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendi-

rilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesin-

leşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge tale-

binde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın il müdürlüğüne

ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce piyasaya arz

edilen cihazlara aşağıdaki işlemler uygulanır.

a) 1/1/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş egzoz gazı analiz cihazları için tip

onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu cihazların 18/11/1997 tarihli TS ISO 3930 Karayolu

Taşıtları-Benzin Motorlu-Bakım veya Denetim Sırasında Egzoz Gazındaki Kirleticiler İçin

Ölçme Ekipmanları-Teknik Özellikler standardına uygunluğunun belgelendirilmesi gerekir.

Söz konusu belgeyle birlikte hazırlanacak damga planları ile Bakanlığa müracaat edilir. Uygun

görülenlerin damga planları onaylanır. Bahsedilen işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddele-

rinin yürürlüğe gireceği 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları

onaylanan cihazlar için, servislere müracaat edilerek muayene ve damgalama işlemlerinin yap-

tırılması zorunludur. Bu şekilde müracaat etmeyen kullanıcılara, ilgili mevzuat hükümlerine

göre cezai işlem uygulanır ve cihazları kullanımdan men edilir.

b) 1/1/2009 tarihinden sonra piyasaya arz edilmiş egzoz gazı analiz cihazlarının

7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğine

(2004/22/AT) uygun olması gerekir.

c) 3/7/2002 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş egzoz gazı duman koyuluğu ölçme

cihazları için tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu cihazların TS ISO 3996 Sıkıştırma ile

Ateşlemeli İçten Yanmalı Pistonlu Motorlar-Egzoz Gazlarının Opaklıklarını Ölçme ve Işık Ab-

sorplama Katsayılarını Tayin Etme Cihazları standardına uygunluğunun belgelendirilmesi ge-

rekir. Söz konusu belgeyle birlikte hazırlanacak damga planları ile Bakanlığa müracaat edilir.

Uygun görülenlerin damga planları onaylanır. Bahsedilen işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm
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maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga

planları onaylanan cihazlar için, servislere müracaat edilerek muayene ve damgalama işlem-

lerinin yaptırılması zorunludur. Bu şekilde müracaat etmeyen kullanıcılara, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre cezai işlem uygulanır ve cihazları kullanımdan men edilir.

ç) 3/7/2002 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar piyasaya arz edilmiş

egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazları, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Motorlu Araçlarda Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı

Alınan Önlemler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (72/306/AT) tanımlanan özelliklere uygun

olmak zorundadır. Bu cihazlar için hazırlanacak damga planları Bakanlığa onaylattırılır. Bah-

sedilen işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/9/2014 tarihine ka-

dar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları onaylanan cihazlar için, servislere müracaat

edilerek muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılması zorunludur. Bu şekilde müracaat et-

meyen kullanıcılara, ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem uygulanır ve cihazları kulla-

nımdan men edilir.

d) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren piyasaya arz edilecek egzoz gazı du-

man koyuluğu ölçme cihazları için, 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümlerine göre ulusal tip onay belgesi

alınması zorunludur.

e) Egzoz gazı analiz cihazı ve egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından oluşan

kombine sistemlerde; egzoz gazı analiz cihazları için bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde, egzoz

gazı duman koyuluğu ölçme cihazları için bu maddenin (c), (ç) ve (d) bentlerinde istenen şartlar

aranır. Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren piyasaya arz edilecek olan kombine sis-

temlerin ise Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak piyasaya

arz edilmesi gerekir.

(2) 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu

Kontrolü Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlara göre alınmış

eğitim sertifikasına sahip personel, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hariç diğer şartları sağ-

laması halinde tamir ve ayar yetki belgesi alabilir. Bunun için, bu Yönetmeliğin yayımlandığı

tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekir. Bir yıl içerisinde müracaat etme-

yenlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin

birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentleri 1/9/2014 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne

ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin;

a) Çevresel etki değerlendirilmesi mevzuatı kapsamında,
b) Çevre denetim mevzuatı kapsamında,
c) Şikâyetin değerlendirilmesi kapsamında,
koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kap-

samına giren işyeri iç ortam havası için uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

ek 9 uncu maddesi ile  29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alansal veya yaygın koku kaynağı: Çoğunlukla alan kaynak tanımına giren, boyutları

belli olan fakat atık hava debisi belli olmayan, katı atık bertaraf tesisleri, lagünler, gübre yayılan
alanlar, havalandırması olmayan kompost yığınları gibi kaynakları,

b) Algılama eşiği: Kokular için algılama eşiği, bir birey veya bir grup insan için sapta-
nabilen, koku veren maddeye maruz kalanların %50’sinin kokuyu ayırt edebildiği konsantras-
yonu,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) İşletme: Mevzuata uygun faaliyet göstermesinin sağlanmasından işletmeci ve/veya

tesis sahibi sorumlu olmak üzere tesislerin bütününü,
d) Kaçak koku kaynakları: Boru flanşları, aspiratörsüz havalandırma delikleri veya va-

nalar gibi yerlerinin belirlenmesi kolay olmayan, fakat aynı zamanda etrafa emisyon miktarı
belli olmayan koku yayan kaynakları,

e) Koku: İnsanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına ne-
den olan uçucu maddelerin yarattığı etkiyi,

f) Koku adaptasyonu: Sürekli veya kesikli olarak tekrarlanan bir kokuya maruz kalan
kişinin koku alma duyarlılığının geçici olarak değişmesini,

g) Koku birimi (KB): Bir kokulu madde, standart koşullardaki 1 m3 nötral hava içine
buharlaştırılarak karıştırıldığında panelin algılama eşiğindeki fizyolojik tepkisinin, aynı koşul-
larda bir birimlik referans koku kütlesinin yine 1 m3 nötral hava içine buharlaştırılarak karış-
tırıldığında ortaya çıkan tepkiye eşit olması halindeki kokulu madde miktarını,
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ğ) Koku debisi (qkoku): Birim zamanda birim alandan yayılan kokulu madde miktarını,

h) Koku emisyonu: Noktasal veya alansal bir kaynaktan havaya atılan veya yayılan ko-

kulu gazları,

ı) Koku eşiği: 1 KB/m3 olarak ifade edilen kokulu maddenin eşik konsantrasyonunu,

i) Kokulu gaz: Kokulu maddeler içeren gazı,

j) Kokulu gaz örneği: Numune hacmi ve numune alma prosedürü, kokulu gazı ve de-

bisini temsil edecek şekilde olan, konsantrasyonu ölçülecek ve değerlendirme yapılacak kokulu

gazdan usulüne göre alınan bir hacimsel miktarı,

k) Koku giderme verimi: Alınan bir koku giderme önleminin sonucu olarak, koku kon-

santrasyonu veya koku debisinde meydana gelen azalmayı,

l) Koku konsantrasyonu: Standart koşullardaki 1 m3 gaz içinde kaç adet KB bulundu-

ğunu, (KB/m3)

m) Koku seviyesi: Koku konsantrasyonunun logaritmik olarak ifadesini,

n) Koku şiddeti: Koku konsantrasyonuna bağlı olarak koku hücrelerinin uyarılma şid-

detini gösteren ölçüyü,

o) Kokunun hedonik tonu: Kokunun insanlar için hoş, nahoş veya nötr olduğu durumu,

ö) Lider panelist: Koku konsantrasyonunun olfaktometre ile ölçülmesi sırasında, farklı

oranlarda seyreltilmiş kokulu gaz örneklerinin panelistlere sunulmasını idare eden kişiyi,

p) Mevcut tesis: Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kurulmuş veya Çevresel

Etki Değerlendirmesi mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tesisleri,

r) Noktasal koku kaynağı: Kokulu atık gazları sabit bir kaynaktan, bir havalandırma

kanalı veya bir baca yardımı ile havaya atan kaynakları,

s) Olfaktometre: Kokulu bir gaz numunesinin belirli oranlarda nötral hava ile seyrelti-

lerek koku konsantrasyonunun ölçüldüğü, farklı oranlarda seyreltilmiş kokulu gaz örneklerinin,

ölçüm için kullanılan panelistlere koklatılarak koku konsantrasyonunun tayin edildiği cihazı,

ş) Panel: Koku konsantrasyonunun olfaktometre ile ölçülmesi sırasında, farklı oranlarda

seyreltilmiş kokulu gaz örneklerinin sunulduğu, dört panelistten ve bir lider panelistten oluşan

panelistler grubunu,

t) Panelist: Koku konsantrasyonunun olfaktometre ile ölçülmesi sırasında, farklı oran-

larda seyreltilmiş kokulu gaz örneklerinin koklatıldığı denek kişileri,

u) Referans koku kütlesi: Koku birimi için referans olarak alınan sertifikalandırılmış

maddenin tanımlanmış bir kütlesini (Referans koku kütlesi için referans olarak alınan madde

123 mikrogram n-bütanoldur. Bu madde standart koşullardaki 1 m3 nötral hava içine buharlaş-

tırıldığında meydana gelen konsantrasyon 0,040 mikromol/mol olur.),

ü) Standart koşullar: 25 santigrat derece (οC) ve 1 atmosfer (atm) basıncı,

v) Tesis: Kokuya sebep olan faaliyet ve/veya emisyon kaynaklarının her birini,

y) Yeni tesis: Mevcut tesisler dışındaki tesisleri,

z) Yetkili merci: Bakanlık ile Bakanlığın Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca

yetkisini devrettiği kuruluşları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Bakanlık ile Bakanlığın 2872 sa-

yılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca yetkisini devrettiği kuruluşlar sorumludur.
Koku oluşturan işletme/tesisleri kuran ve işletenlerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Koku emisyonuna sebep olan faaliyetleri yürütenlerin; bu faaliyetlerin

kurulmaları ve işletilmeleri sırasında:
a) İşletmenin kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim veya arı-

tım teknikleri uygulanarak azaltmak suretiyle koku oluşumunu önlemesi,
b) Bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbirlerini alması,
c) Şikâyet olması halinde, bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbir/ek tedbirlerini al-

ması,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen koku emisyonu sınır değerlerinin aşılmamasını sağlaması,
d) Yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde; koku emisyonlarını bu Yönetmelikte

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ölçtürmesi,
zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koku Emisyonu İçin Hüküm ve Sınır Değerler

Koku emisyonu oluşturan bazı tesisler için hükümler
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen tesisler için bu maddede belirtilen esaslara uyulması

gereklidir.
a) Kesimhaneler:
1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra; yeni tesislerin mevcut veya planlan-

mış en yakın yerleşim alanına uzaklığının en az 500 m olması gerekir. Eğer yüksek kokulu atık
gaz filtre edilerek koku problemi gideriliyorsa, asgari uzaklık belirlenen değerin altında ola-
bilir.

2) Koku oluşturabilecek kesimhane yan ürünleri kapalı konteyner veya odalar içinde
tutulur, soğuk ortamda depolanır.

3) Üretim tesislerinden, hayvansal yan ürünlerinin veya artıklarının işlenerek depolan-
dığı tesislerden kaynaklanan koku yayan maddeleri içeren atık gazlar toplanır ve bir atık gaz
temizleme tesisine gönderilir veya emisyon azaltımı için eşdeğer tedbirler uygulanır.

4) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerinde sıvı gübrenin, mevzuatta belirtilen deşarj
kriterlerini sağlaması durumunda, sıvı gübrenin depolanmasına dair hüküm hariç olmak üzere,
(b) bendinde belirtilen diğer hususlar yerine getirilir.

b) Kümesler ve ahırlar:
1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yeni tesislerin yerleşim alanına olan

asgari uzaklığı, dokuzuncu fıkrada yer alan Asgari Mesafe Eğrisi grafiğinden belirlenen değerin
altında olamaz. Şayet yüksek kokulu atık gaz filtre edilerek koku problemi gideriliyorsa, asgari
uzaklık belirlenen değerin altında olabilir.

2) Tam bir temizlik ve kuruluk sağlanır.
3) Koku giderme ünitelerine sahip havalandırma sistemi bulunur.
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4) Katı dışkılar için sızdırmaz bir depolama platformu yapılır ve depolamadan kaynak-
lanarak çevreyi rahatsız edecek sorunlar giderilir (koku veya sinek gibi).

5) Kümes ve ahır ile sıvı dışkı kanalları ve konteynerleri arasında koku önleyici tedbirler
alınır.

6) Sıvı dışkılar, sızdırmaz alanlar ve kapalı kanallardan geçirilerek ahırların dışında ka-
palı konteynerlerde veya eşdeğer emisyon azaltma tedbirleri alınmış yerlerde depolanır.

7) Sıvı ve katı dışkıların öncelikle uygun şekilde bertarafı sağlanır.  Bununla beraber;
bertarafı için uygun koşullar sağlanamadığında, kullanılacak dışkının depo kapasitesi olarak
en az üç aylık miktar dikkate alınarak belirlenir. Bu maddelerin değerlendirilme yerleri ve sü-
releri ile kompostlama, kurutma veya atık gaz tesisleri gibi uygun tesislerde işleme tabi tutulma
durumu dikkate alınarak, yetkili merci tarafından artırılabilir veya azaltılabilir.

8) Canlı hayvan kütlesi 0-50 GV arasında olan tesisler için asgari mesafe şartı aran-
maz.

9) Asgari Mesafe Eğrisi aşağıdaki şekildedir. Üstteki eğri, kümes hayvanları için geçerli
olan asgari mesafe eğrisini, alttaki ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için geçerli olan eğriyi
gösterir.

10) Büyükbaş/küçükbaş hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütle-
sine dönüştürme faktörleri aşağıda gösterilmiştir. Barındırma yönteminden büyük ölçüde farklı
üretim yöntemleri için ortalama münferit hayvan kütlesi (büyükbaş/küçükbaş hayvan cinsin-
den) münferit olarak tespit edilebilir.
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11) Kümes hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütlesine dönüştür-
me faktörleri aşağıda belirtilmiştir.

c) Hayvan yağlarının eritildiği tesislerde keskin kokulu maddeler;
1) Kokunun oluşabileceği depolama sahaları da dahil işleme tesisleri kapalı odalarda

tutulur.
2) İşleme tesislerinin yanı sıra bu odaların da  atık gazları toplanır.
3) Koku oluşması beklenen ham madde ve ara ürünler kapalı konteynerlerde veya oda-

larda depolanır ve soğutulur.
4) Koku yayan maddeleri içeren atık gazlar toplanır ve bir atık gaz temizleme tesisine

gönderilir veya emisyon azaltımı için eşdeğer tedbirler uygulanır.
ç) Et ve balık ürünlerinin tütsülendiği tesislerde keskin kokulu maddeler;
1) Tütsüleme fırınlarının atık gazları toplanır  ve bir atık gaz temizleme tesisine gön-

derilir veya emisyon azaltımı için eşdeğer tedbirler uygulanır.
d) Jelatin, post tutkalı, deri tutkalı veya kemik tutkalı üreten tesisler; kesimhane yan

ürünü kemikleri, hayvan kılları, tüyleri, boynuz, tırnak veya kanlarından  hayvan yemi veya
gübresi veya teknik yağların üretildiği tesisler; muamele edilmemiş hayvan kıllarının depolan-
dığı veya işlendiği tesisler; muamele edilmemiş kemiklerin depolandığı tesisler ve hayvan ce-
setlerinin bertaraf edildiği tesisler ile bu tesislerde bertaraf edilmesi için hayvan cesetleri veya
hayvan ürünleri parçalarının toplandığı veya depolandığı tesislerde keskin kokulu maddeler:

1) Koku oluşması beklenen depolama sahaları da dâhil işleme tesisleri kapalı odalar
içine yerleştirilir.

2) İşleme tesislerinin atık gazları ile bu odalardaki hava toplanır.
3) Koku oluşması beklenen ham madde ve ara ürünler kapalı konteynerlerde veya oda-

larda depolanır ve soğutulur.
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4) Koku yayan maddeleri içeren atık gazlar toplanır ve bir atık gaz temizleme tesisine
gönderilir veya emisyon azaltımı için eşdeğer tedbirler uygulanır.

e) Gübre (tezek) kurutma tesislerinde keskin kokulu maddeler:
1) Koku oluşması beklenen depolama sahaları da dâhil işleme tesisleri kapalı odalar

içine yerleştirilir; işletme tesislerinin atık gazları ile içerideki hava toplanır ve bir atık gaz te-
mizleme tesisine beslenir.

f) Düzenli depolama tesislerinde:
1) Düzenli depolama tesislerinde depolanan atıkların üzerine günlük ara örtü tabakası

yerleştirilir.
2) Biyobozunur atıkları kabul eden tüm düzenli depolama tesislerinde gaz toplama sis-

temi kurulur, doğrudan veya işlenerek enerji üretiminde kullanılır. Elde edilen depo gazının,
enerji üretiminde kullanılmasının ekonomik olmaması halinde depo gazı meşalelerde yakılır.

Koku emisyonu azaltımı için teknikler
MADDE 8 – (1) Kokuya neden olan işletmeler koku önleyici tedbir/ek tedbir almala-

rının gerekli olması halinde işletmelerin alabileceği koku önleyici tedbirlere ilişkin bu Yönet-
meliğin EK-1’inde uygulanabilecek teknikler verilmiştir. İşletmeler, EK-1’de yer alan koku
önleyici teknikler dışında, işletmeleri için uygun teknikleri kullanabilirler. Söz konusu teknik-
lerin Bakanlıkça uygun görülmesi gerekmektedir.

(2) 7 nci maddede yer alan işletmelerin, öncelikle 7 nci maddede yer alan hüküm ve
esasları sağlaması gerekmekte olup, buna rağmen şikâyet konusu olmaları halinde koku önle-
yici ek tedbir almaları gereklidir.

Emisyon sınır değerleri
MADDE 9 – (1) Şikâyete konu olan işletmenin faaliyet gösterdiği zamanlarda koku

emisyonuna neden olan kaynak/kaynaklarından ulusal/uluslararası standartlara göre alınan ve
işletme/tesisin koku emisyonunu temsil eden en az üç kokulu gaz örneğinin olfaktometrik ola-
rak ölçülmüş koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması;

a) 1000 KB/m3 veya daha az ise, işletme/tesiste kaynakta koku giderimi konusunda
herhangi bir işlem yapılmaz.

b) 1000-10.000 KB/m3 aralığında ise, yetkili merci tarafından, işletmede koku
kontrol/ek koku kontrol tedbiri alınması, alınan tedbirlerin etkinliğinin belirlenmesi için kay-
nak/kaynaklarda ölçüm yapılarak bu çalışmalarla ilgili raporun yetkili mercie sunulması için
süre verilir.

c) 10.000 KB/m3 ten büyük ise,  yetkili merci tarafından 16 ncı madde kapsamında
idari yaptırım uygulanır ve işletmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alınması, alınan ted-
birlerin etkinliğinin belirlenmesi için kaynak/kaynaklarda ölçüm yapılarak bu çalışmalarla ilgili
raporun yetkili mercie sunulması için süre verilir.

(2) Koku şikâyetine neden olan işletme/tesislerin sorumluları, koku emisyonunu gider-
mek üzere önlem aldıktan sonra koku kaynağındaki emisyonu yeniden ölçtürür.

(3) Bir işletmede birden fazla koku kaynağı olan tesis varsa, bu durumda her bir kay-
naktaki koku debisi (qkoku) bulunup, işletmenin tümü için toplandıktan sonra, bütün kaynak-
lardan çıkan kokulu gaz hacimsel debileri (Q) toplamına bölünerek ortalama koku konsantras-
yonu belirlenir. Bu şekilde bulunan ortalama koku konsantrasyonu birinci fıkranın (a), (b) ve
(c) bentlerine göre değerlendirilir.

(4) Hedonik tonu olumlu olan kokular için sınır değer iki ile çarpılarak alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Şikâyetlerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Şikâyete neden olan koku emisyonları aşağıdaki esaslara göre de-

ğerlendirilir.
a) Şikâyet yetkili mercie dilekçe ile başvurulması halinde değerlendirmeye alınır.
b) Yetkili merci tarafından, şikâyet mahallinde denetim yapılır.
c) Yetkili merci tarafından; şikâyet mahallindeki tüm olası koku kaynaklarının ve çev-

resinde koku problemine katkıda bulunabilecek başka kaynakların var olup olmadığının ve ko-
ku önlemlerinin alınıp alınmadığının tespiti yapılıp,  koku kaynağı ile ilgili diğer bilgiler de
toplanarak şikâyet mahallinde, EK-2’de yer alan Koku Şikâyet Denetim Formu doldurulur.

ç) Şikâyetin, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan koku probleminden kaynaklan-
madığının anlaşılması halinde, şikâyet yetkili merci tarafından sonlandırılır.

d) Şikâyetin, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan koku probleminden kaynaklandı-
ğının tespit edilmesi halinde;

1) Kokuya neden olan işletme/tesislerden şikâyet konusu olan kaynaklarda 7 nci madde
kapsamında alınması gereken önlemler olup, olmadığı ve bu önlemleri alıp almadıkları ince-
lenir.

2) İşletme/tesisin, 7 nci madde kapsamında alması gerekli önlemleri almadığı tespit
edilirse, 16 ncı madde gereğince işlem yapılır ve önlemler alması için süre verilir.

3) İşletme/tesisin, 7 nci madde kapsamında önlemleri almış olduğu halde, şikâyet ko-
nusu ise; şikâyete neden olan kaynak/kaynaklarda koku emisyonu ölçtürmesi ve koku emisyon
raporunu yetkili mercie sunması talep edilir.

4) 7 nci madde kapsamında koku kontrol tedbirleri almakla yükümlü olmayan işletme-
ler/tesislerin; şikâyet söz konusu ise; şikâyete neden olan kaynak/kaynaklarda koku emisyonu
ölçtürmesi ve koku emisyon raporunu yetkili mercie sunması talep edilir.

5) Koku emisyon raporu yetkili merci tarafından 9 uncu maddede belirtilen hususlar
dikkate alınarak değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları işletme/tesise bildirilir.

6) Yetkili merci tarafından tedbir alınmasının istenilmesi halinde alınan tedbirlerin et-
kinliği ölçümlerle belirlenir.

7) Yetkili merci tarafından yapılan her değerlendirme sonucunda; EK-4’te yer alan Şi-
kâyet Değerlendirme Formu hazırlanır. Şikâyet Değerlendirme Formu dikkate alınarak şikâyet
konusu devam ettirilir veya sonlandırılır.

8) Koku emisyonu ölçümleri, koku kontrol ve ek koku kontrol tedbirlerin alınması ge-
rektiği hallerde süreler yetkili merci tarafından belirlenir.

9) Şikâyetleri değerlendirme, denetim ve idari yaptırım konusunda yetki devri yapılan
kurum/kuruluşlarda Bakanlıkça esasları belirlenecek uzmanlıktaki personelin görevlendirilmesi
gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Koku Emisyonlarının Ölçülmesi ve Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirmesi

Koku Emisyonlarının tespit edilmesi
MADDE 11 – (1) Koku emisyonunun tespitinde aşağıdaki şartlara uyulur.
a) Koku emisyonu tespiti ve ölçümü Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluşlar tara-

fından yapılır.
b) İşletme/tesiste koku konsantrasyonu ölçümlerinin yapılmasında ulusal/uluslararası

kabul görmüş standartlarda belirtilen esaslar uygulanır.
c) İşletme/tesislerin prosesinde veya işletme/tesis sınırları içinde kokuya neden olabi-

lecek kaynaklar belirlenir ve değerlendirilir.
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ç) Emisyon kaynaklarından numune alma yöntemleri ve yerleri belirlenir.
d) Koku kaynaklarının şikâyet noktasına olan uzaklığı belirlenir.
e) Koku kaynaklarının yerleşik olduğu mahallin kentsel, kırsal, ticari veya endüstriyel

bölge olup olmadığı belirlenir.
f) İşletme/tesis içinde belirlenmiş olan koku kaynaklarında,  örnekleme yapılarak, ol-

faktometrik ölçümler gerçekleştirilir ve koku konsantrasyonları belirlenerek EK-3’te yer alan
Koku Emisyonu Ölçüm Raporu formatına uygun olarak Emisyon Raporu hazırlanır.

Koku emisyonu ölçüm raporu
MADDE 12 – (1) Koku emisyonu ölçüm raporu EK-3’te yer alan formata uygun olarak

hazırlanır.
(2) İşletme/tesisin endüstriyel ve ticari sırları varsa işletme sahibinin/işletmecinin talebi

üzerine bu bilgiler umuma ifşa edilemez.
Ölçümde kullanılacak cihazlar ve özellikleri
MADDE 13 – (1) Koku kaynağından alınan kokulu gaz örnekleri içindeki koku kon-

santrasyonu olfaktometrik yöntemle tayin edilir. Olfaktometrik ölçümlerde kullanılan cihaz ol-
faktometredir.

(2) Ölçümler ve değerlendirmeler sırasında ulusal/uluslararası kabul görmüş standart-
larda belirtilen esaslara uyulur.

Ölçüm yapacak personelin nitelikleri
MADDE 14 – (1) Koku emisyonunu ölçecek kişilerin özellikleri ve panelistlerin ka-

librasyonuna ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Ölçümler için yapılacak harcamalar
MADDE 15 – (1) Koku emisyonunun belirlenmesi için yapılacak analiz ve ölçümlerin

giderleri, Çevre Kanununun 12 nci maddesine göre karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Şikâyet konusu koku emisyonuna sebep olan işletme/tesisler tara-

fından;
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde

çevreye koku emisyonu verilmesi,
b) Yetkili merci tarafından verilen sürelerde; işletme/tesis tarafından koku emisyonla-

rının önlenmesine ilişkin tedbirleri alarak alınan tedbirlere ilişkin raporun ve/veya ölçüm ra-
porlarının sunulmaması,

c) 7 nci madde kapsamında yer alan tesis/işletmelerin alması gereken koku kontrol ted-
birlerinin alınmaması,

durumlarında Çevre Kanununun 15 inci ve 20 nci maddelerinde öngörülen idari yaptı-
rımlar uygulanır.

Eğitim
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlara yönelik eğitimler Ba-

kanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kokuya

Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile He-
kimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Altı aydan daha kısa süreli ziyaret veya seyahat amacı hariç olmak üzere yurtdışına
çıktıları belge ve/veya kaynaklarla tespit edilen kişilerin aile hekiminden kayıtları silinir. Bu
kişilerin yurda kalıcı olarak döndükleri yine uygun belge ve/veya kaynaklarla tespit edilmesi
halinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenmiş bulunan usûl ve esas-
lar çerçevesinde aile hekimine kayıtları yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine
ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır. Ancak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü
maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve
mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilir. Nö-
bete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır
ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten
fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili ku-
rumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç ve zaruret halinin tespiti illerin sağlık personeli doluluk
oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık
tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Ba-
kan Onayı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hak-
kını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kara-
rının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi
feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan
atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,
il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman
tabipler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan

aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekânları ile teknik donanım bakımından 1/1/2014
tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari şartlara uygun hale getirilmek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştir-

mede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü,
müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekim-
liğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları
Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde
15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA

VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve

kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belge-
lerin ve kıymetlerin işlem göreceği borsaların kuruluşuna, sermaye yapılarına, Kanun kapsa-
mında yürütecekleri borsacılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerin denetimine, faaliyetlerinin geçici
ve sürekli olarak durdurulmasına ve piyasa işleticisine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli ma-

denler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıy-
metlerin işlem göreceği borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluş, faaliyet ve denetim esasla-
rını düzenler.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 65, 67 ila 73 üncü maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıy-

metli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin
ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından
işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya
bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli
faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) Borsa Yönetmelikleri: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Yönetmelik uya-
rınca  borsa tarafından hazırlanacak ve Kurulca onaylanacak yönetmelikleri,

c) İlgili Bakan: Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanı,
ç) İşlem görecek araçlar: Kanunda tanımlanan sermaye piyasası araçlarını, kambiyo ve

kıymetli madenler ile kıymetli taşları ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmeleri, belgeleri
ve kıymetleri,

d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) Önemli Etkiye Sahip Ortak : Kanun uyarınca kurulmuş olan borsalar ve T.C. Başba-

kanlık  Hazine Müsteşarlığı hariç, bir borsa veya piyasa işleticisinde sermaye veya oy haklarının
doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında
olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip olan ortağı,

g) Piyasa işleticisi: Borsayı veya borsanın piyasalarını yöneten ve/veya işleten anonim
ortaklıkları,

ğ) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ı) Üye: Borsada işlem yapma yetkisi verilenleri,
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i) Yönetici: Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile iç
kontrol, risk yönetimi, denetim ve gözetim birimlerinden sorumlu kişi veya kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faaliyet İlkeleri
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna Kurulun uygun görüşü

üzerine Bakanlar Kurulu tarafından izin verilir.
Kuruluş şartları
MADDE 6 – (1) Kuruluş izni verilebilmesi için, borsalar ve piyasa işleticilerinin;
a) Anonim şirket şeklinde kurulmaları,
b) Paylarının tamamının nâma yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması ve tamamının ödenmiş

olması,
d) Kurucularının veya borsa veya piyasa işleticisi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak

önemli etkiye sahip olan ortaklarının Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan şartları taşımaları,
e) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun ol-

ması,
f) Ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması gerekir.
(2) Borsalar ve piyasa işleticilerinin kurulmasına izin verilirken, yurt içi ve yurt dışı

finansal piyasaların genel durumu ile sistemik risk unsurları göz önünde bulundurulur.
(3) Borsalar ve piyasa işleticilerinin tüzel kişi kurucu ortaklarının doğrudan veya dolaylı

olarak önemli etkiye sahip ortaklarının da bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarında yer alan şartları taşıması zorunludur. Ayrıca kamu tüzel kişileri hariç tüzel
kişi kurucuların ve önemli etkiye sahip ortakların son üç yıla ait bağımsız denetimden geçmiş
finansal tablolarını sunmaları gereklidir.

(4) Borsalar ve piyasa işleticilerinin yurt dışında yerleşik kurucu ve ortakları için uygun
olduğu ölçüde Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartların taşındığına dair,
bulundukları ülkenin yetkili makamlarınca onanmış bilgi ve belgelerin noterce tasdikli çeviri-
lerinin veya geçerliliği kanun veya uluslararası sözleşmelerle kabul edilen şekilde olduğuna
dair bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur.

Kuruluş işlemleri
MADDE 7 – (1) Kuruluş izni başvuruları borsa, piyasa işleticisi veya borsa adına piyasa

işleticisi tarafından yapılabilir.
(2) Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve bu Yö-

netmeliğin 6 ve 10 uncu maddelerinde öngörülen hususları tevsik eden belgelerle birlikte Ku-
rula başvuruda bulunurlar.

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca borsanın veya piyasa işleticisinin kuruluş
izninin alınmasını takiben, kuruluş işlemlerinin TTK çerçevesinde tamamlanması için Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulur.

Sermaye yapıları
MADDE 8 – (1) Borsaların sermaye yapıları esas sözleşmelerinde belirlenir.
Pay devri ve esas sözleşme değişiklikleri
MADDE 9 – (1) Borsaların ve piyasa işleticilerinin esas sözleşme değişiklikleri, pay

devirleri veya pay devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu
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doğuran her türlü işlem Kurulun iznine tâbidir. Kurulun izin vermediği esas sözleşme değişik-
likleri, pay devirleri veya kontrol devri sonucunu doğuran işlemler borsa veya piyasa işleticisi
üzerinde idari açıdan hüküm doğurmaz. Bu hükme aykırı pay devirleri ortaklık pay defterine
kaydolunmaz ve bu şekilde yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

(2) Pay devirlerinde, payları devralacak gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesinde sayılan şartları mahiyetine uygun düştüğü ölçüde taşımaları zorunludur.

Kurucuların, önemli etkiye sahip ortakların, yöneticilerin ve ihtisas personelinin
sahip olmaları gereken şartlar

MADDE 10 – (1) Borsaların ve piyasa işleticilerinin kurucuları, önemli etkiye sahip
ortakları, yöneticileri ve kapsamı borsalar tarafından belirlenecek ihtisas personelinin;

a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi
kararı verilmiş olmaması,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-
tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız
mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması
zorunludur. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya

konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın; (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin ka-
rarın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate
alınmaz. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde yukarıdaki şartlar atanan
tüzel kişi temsilcisi için de aranır.

(2) Kurucuların ve önemli etkiye sahip ortakların ayrıca gerekli malî güce sahip bulun-
ması şartı aranır.

(3) Borsa veya piyasa işleticisinin yöneticilerinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde,
durum görevden ayrılma nedenleri ile birlikte izleyen ilk işgünü içinde Kurula bildirilir. Borsa
veya piyasa işleticisi yöneticilerinin görevlerinin devamı esnasında Kanun ya da bu Yönetme-
likte belirtilen şartları taşımadıklarının tespiti ya da anılan şartları kaybetmeleri durumunda bu
kişilerin görevleri ilgili borsa veya piyasa işleticisi tarafından sonlandırılır. Borsa veya piyasa
işleticisi, yöneticilerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yüküm-
lüdür. Bu tespitin Kurulca yapılması halinde ilgililerin Kurulca görevden ayrılmaları talep edilir
ve atamaya yetkili borsa veya piyasa işleticisi organları tarafından bu talep yerine getirilir. Gö-
revden ayrılması talep edilen kişinin yönetim kurulu üyesi olması halinde borsa veya piyasa
işleticisi genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alın-
ması gündemiyle Kurulca olağanüstü toplantıya çağrılır.
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(4) Borsa ve piyasa işleticisinin ihtisas personelinin görev yapması için gerekli şartlar-
dan birini taşımadığının sonradan tespiti veya ortaya çıkması halinde ilgili personel atamaya
yetkili organ tarafından görevden alınır.

Faaliyet izni
MADDE 11 – (1) Faaliyet izni başvuruları borsa, piyasa işleticisi veya borsa adına pi-

yasa işleticisi tarafından yapılabilir.
(2) Kuruluşuna izin verilen borsa veya piyasa işleticisinin 5 inci madde çerçevesinde

kuruluş izninin alınmasını takiben en geç bir yıl içinde, Kurula faaliyet izni almak üzere baş-
vurması şarttır. Faaliyet izin başvuruları, başvuru sırasında aranan bilgi ve belgelerin eksiksiz
olarak Kurula sunulmasından itibaren altı ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet
ilgililere bildirilir. Kuruluş izninden itibaren bir yıl içinde Kurula başvuruda bulunmayan veya
başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyen kuruluşun ku-
ruluş izni iptal olur. Bu süre, zorunlu şartların varlığı veya başvuruda bulunulmamasının kuruluş
izni alan kuruluşa hasredilemeyecek sebeplerin varlığı hâlinde, Kurul tarafından bir yıl uzatı-
labilir.

(3) Faaliyet izninin verilebilmesi için, Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun
muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli
bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımın sağlanmış, iç kontrol, denetim ve gözetim bi-
rim ve sistemlerinin oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması ve borsa veya piyasa işleticisi
bünyesinde bulunacak önemli varlıkların korunmasına ilişkin olarak gerekli sigortaları yaptır-
mak dâhil tüm gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekir.

Bilgi işlem altyapısı
MADDE 12 – (1) Borsalar ve piyasa işleticileri, işlem gören araçların güvenilir, şeffaf,

etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir ortamda işlem görmeleri için gerekli bilgi işlem
sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurar ve işlerliğini sağlar, buna yönelik gerekli düzenle-
meleri yapar ve bilgi işlem altyapısını kötü niyetli yazılımdan korumak da dâhil tüm önlemleri
alır. Bilgi işlem sistemleri ve teknolojik altyapılara ilişkin esaslar Borsa Yönetmeliğinde dü-
zenlenir. Ancak Kurul gerekli gördüğü durumlarda konuya ilişkin düzenleme yapmaya yetki-
lidir.

Borsaların faaliyet ilke ve esasları
MADDE 13 – (1) Borsaların faaliyetleri sırasında aşağıda yer alan ilkelere uyması zo-

runludur:
a) İşlem görecek araçların serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde

alınıp satılabilmesini sağlamak,
b) Piyasalarda aynı niteliktekilere adil işlem ilkeleri geliştirmek, sağlıklı fiyat oluşumu

için elverişli ortam hazırlanmasına dönük tedbirleri almak,
c)  Oluşan fiyatların tespiti ve ilanı başta olmak üzere borsada oluşan ve yatırımcıların

karar almalarını kolaylaştıracak yeterli nitelik ve kapsamdaki bilgiyi düzenli bir şekilde uygun
araçlarla açıklamak,

ç) Borsa üyelerinin borsa mevzuatına uyumu konusunda gözetim ve denetim yapmak,
tespit edilen mevzuata aykırılıklardan borsanın yetkisinde olanlar hakkında yaptırım uygula-
mak, diğer mevzuata aykırılıklar ile mali bünyesinin zayıfladığı belirlenen borsa üyelerinin
durumunu Kurula ve gerektiğinde ilgili merkezi takas ve saklama kuruluşları ile Türkiye Ser-
maye Piyasaları Birliğine bildirmek,

d) Borsa üyeleri ve diğer piyasa katılımcıları arasındaki çıkar çatışmalarının azaltılması
için yetki alanına giren konularda gerekli önlemleri almak ve piyasanın gelişmesine katkı sağ-
layabilecek yetki alanı dışındakiler de dâhil tüm konularda Kurula bilgi ve öneriler sunmak,
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e) Borsa ile üyeleri ve diğer piyasa katılımcıları arasında ve borsa ile Kurul arasında
düzenli ve sistematik bilgi akışını sağlayacak mekanizmaları kurmak,

f) Yapılan düzenlemelere uyulmasını sağlayacak yeterli mali kaynağı tahsis etmek ve
organizasyonu sağlamak,

g) Borsa düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin uygulanmasında yatırımcılar, ihraççılar,
üyeler ya da diğer piyasa katılımcıları arasında hakkaniyete aykırı şekilde ayrımcılık yapma-
mak,

ğ) Borsanın iş ve işlemlerini Kurul ve finansal piyasaların diğer katılımcıları ile işbirliği
ve koordinasyon içinde yürütmek,

h) Sermaye piyasasının gelişmesine katkı sağlamak için Kurul ve piyasa katılımcıları
ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak,

ı) Verilen hizmetler karşılığında talep edilen ücretlerde piyasa teamüllerine uygun dav-
ranmak ve fahiş fiyat uygulamamak,

i) Üyelerin disiplinine yönelik usul ve esasları belirlemek ve bunların uygulanmasında
hakkaniyete uygun, eşit ve adil işlemler tesis etmek,

j) Borsanın mali yapısına, organizasyonuna ve piyasa faaliyetlerine ilişkin bilgileri dü-
zenli aralıklarla kamuya açıklamak,

k) Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde borsa düzenlemelerinde Ku-
rulun istediği değişiklikleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada sayılan ilkeler saklı kalmak kaydıyla, borsalar, kendilerine verilen
görevleri ve yetkileri kendi sorumlulukları altında bağımsız olarak yerine getirirler ve kulla-
nırlar.

Piyasa işleticisine ilişkin özel hükümler
MADDE 14 – (1) Borsalar, piyasaların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için bir ya da

birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapabilirler. Bu anlaşma Kurul onayı olmaksızın hü-
küm ifade etmez. Kurul onayı üzerine piyasa işleticileri borsa ile yapılan anlaşma çerçevesinde
borsanın sahip olduğu hakları kullanır ve borsa için Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen
yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin ederler. Bir piyasa işleticisi ile anlaşma yapılması
halinde borsa ilgili mevzuat kapsamında müteselsilen sorumlu olmaya devam eder ve bu hususa
taraflar arasında yapılacak sözleşmede yer verilir. Düzenlenecek sözleşmede bu Yönetmeliğe
aykırı hususlara yer verilemez. Kurul bu sözleşmede değişiklik yapılmasını isteyebilir.

(2) Piyasa işleticisi,  borsa yönetim kurulunun kararı ve Kurulun onayı ile değiştirile-
bilir.

(3) Kanunda ve ilgili mevzuatta piyasa işleticisine dair bir hüküm bulunmadığında işbu
Yönetmelikte borsalara uygulanan hükümler kıyasen uygulanır. Düzenlemelerle ve işlemlerle
piyasa işleticisi için tesis edilen haklar ve/veya yükümlülükler aynı zamanda ilgili borsanın
hakları ve/veya yükümlülükleri olarak da kabul edilir.

(4) Piyasa işleticisi ile borsa arasında piyasanın güven ve istikrar içerisinde işleyişini
engelleyecek nitelikte çözülemeyen anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde, Kurul piyasa iş-
leticisinin görevlerinin borsa tarafından yerine getirilmesini ve/veya başka bir piyasa işleticisi
ile anlaşma yapmasını borsadan isteyebilir.

(5) Borsa, borsanın pay sahipleri ve/veya piyasa işleticisi arasındaki muhtemel çıkar
çatışmalarının önüne geçilmesine ilişkin usul ve esaslar Borsa Yönetmeliği ile belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borsa ve Piyasa İşleticisinin Organları, Komiteleri ve Personeli

Genel kurul
MADDE 15 – (1) Pay sahipleri borsa işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.
(2) Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, her faaliyet dönemi

sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, borsa işlerinin gerektirdiği
zamanlarda yönetim kurulu, TTK’da düzenlenen hallerde azlık pay sahipleri ya da gerek gör-
düğü hallerde gündemi de belirlenmek üzere Kurulun daveti üzerine toplanır.

(3) Genel Kurul gündemi ve davet mektubu, gündemde görüşülecek hususlara ilişkin
her türlü bilgi, belge ve ek ile birlikte Kurula toplantı tarihinden en az üç hafta önce iadeli ta-
ahhütlü olarak gönderilir.

(4) Kurul temsilcisi, oy hakkı olmaksızın genel kurula katılabilir.
(5) Yönetim Kurulu ortak olmayan üyeler ile ihraççıları oy hakkı bulunmaksızın genel

kurula davet edebilir.
(6) Genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen

ilk iş günü Kurula gönderilir. Gündemde görüşülen hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve
ekler ile genel kurulda yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, yönetim kurulu üyelerinin
bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nite-
likleri taşıdıklarını tevsik edici bilgi ve belgeler toplantı tarihinden itibaren en geç beş iş günü
içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca söz konusu genel kurul kararlarına ilişkin olarak ilave
bilgi ve belge istenebilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararlarının
mevzuata aykırılık içermesi halinde borsadan veya piyasa işleticisinden bu aykırılığın gideril-
mesi istenir.

Yönetim kurulu yapısı
MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu üyelerinin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi,

uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans
veya lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası en az on yıllık mesleki deneyime
sahip olmaları zorunludur.

(2) Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar se-
çilmesi mümkündür. Süresi bitmeden yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yönetim
kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TTK hükümleri çerçe-
vesinde yeni üye seçilir.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişinin bu maddede ve bu Yö-
netmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan şartları taşıdığına dair belgeler ile birlikte Kurula bil-
dirilir.

(4) Yönetim kurulunda Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için Kurulca be-
lirlenecek olan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yeterli sayıda Bağımsız Yönetim Ku-
rulu üyesi bulunur.

(5) Genel müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim kurulu görev ve yetkileri
MADDE 17 – (1) Yönetim kurulu TTK’da belirlenen görev ve yetkilerinin yanı sıra;
a) Borsa tarafından hazırlanması gereken yönetmelikleri karara bağlamak,
b) Kota alınma, kottan çıkarılma ile borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurul-

masını karara bağlamak,
c) Borsada işlem görecek araçların işlem göreceği piyasalar, pazarlar, platformlar ya

da sistemler oluşturmak ve düzgün işleyişini sağlamak,
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ç) Borsa üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde borsa üyelerinin üye-
likten geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,

d) Borsada işlemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütül-
mesini sağlamak,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen gözetim sistemini kurmak,
f) Yönetmeliklerle belirlenmiş veya ihtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini

seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
g) Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan üyeler hakkında disiplin cezası vermek,
ğ) Yönetim kurulu kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin ye-

rine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,
h) Borsa bültenini çıkarmak, borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve borsada

teşekkül eden fiyatların ve istatistiklerin düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak,
ı) Borsanın yıllık faaliyet raporunu ve finansal tablolarını hazırlamak,
i) Borsanın bütçesini ve personel kadrosunu karara bağlamak,
j) Borsa gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini

tespit etmek,
k) Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,
l) Personel atamalarını yapmak,
m) Borsanın görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı kuruluşlar ve ulus-

lararası kuruluşlarla anlaşma yapmak,
n) Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak,
o) Hizmet birimlerinin yıllık çalışma programlarını onaylamak ve gerektiğinde deği-

şiklik yapmak,
ö) Borsa teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışma ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmek;

gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını karara bağlamak, sonuçlardan
ve önerilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak,

p) Gözetim, denetim ve soruşturma raporlarını karara bağlamak, sonuçlardan ve öne-
rilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak,

r) Bu Yönetmelikle ve mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek
ile görevli ve yetkilidir.
(2) Yönetim kurulu; TTK uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış görev ve yetkiler

ile bu maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), (f), (g), (ı), (i), (j), (n), (ö) ve (p) bentlerinde yer
alan görev ve yetkisi haricindeki diğer görev ve yetkilerini, yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş
olmak ve esas sözleşmede hüküm bulunmak şartıyla genel müdüre devredebilir.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı
MADDE 18 – (1) Yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde toplanarak karar alır.

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, günü ve saati yönetim kurulu başkanı tarafından be-
lirlenir ve yönetim kurulu toplantıları yönetim kurulu başkanı tarafından idare edilir. Genel
müdür gerektiğinde yönetim kurulu başkanından toplantı yapılmasını isteyebilir.

(2) Kurul, borsa esas sözleşmesinde ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörül-
mesini isteyebilir.

Komiteler
MADDE 19 – (1) Borsada, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik ile yönetim kuruluna ve-

rilen görevlerin yerine getirilmesinde, yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere işin niteliğinin
gerektirdiği sayıda komite kurulur.

(2) Komitelerin kurulmasına, üyelerinin seçilmesine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin
ilkeler Borsa Yönetmeliğinde gösterilir.
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Genel müdür
MADDE 20 – (1) Genel müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultu-

sunda kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütür.
(2) Genel müdürün yükseköğrenim sonrası malî piyasalar, ekonomi, maliye, işletme,

sermaye piyasaları, bankacılık veya finans alanında en az on yıl deneyim sahibi olması zorun-
ludur.

(3) Genel müdür olarak atanacakların bu maddenin ikinci fıkrasında ve bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesinde aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi
şarttır. Genel müdürün atanması, Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren on beş
işgünü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.

(4) Genel müdürün münhasıran bu görev için atanmış olması zorunludur.
(5) Genel müdür, borsanın yönetim, denetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu ku-

ruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, sermaye veya denetim kont-
rolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, takas ve saklama kuru-
luşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve bor-
sadaki görevin ifasında zafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği
gibi görevler alabilir.

Borsaların teşkilatı ve personeli
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla borsalara verilmiş görevlerin ye-

rine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin hususların düzenlenmesine yönelik olarak;
borsaların teşkilatı, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları
ile görevlilerin çalışma usul ve esasları genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca karar
verilerek yürürlüğe konulacak teşkilat yönergesinde gösterilir.

(2) Borsa personelinin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nitelikleri, ilerleme ve yük-
selmeleri, performans ölçütleri, ödev, sorumluluk ve yükümlülükleri, uymaları gereken yasaklar
ile disiplin konuları genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca karar verilerek yürürlüğe
konulacak yönerge ile belirlenir.

Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Borsaların yöneticileri, komitelerin üyeleri ve tüm personeli ile de-

netçileri sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri; borsaya ve borsayla ilişkisi olan ortaklık,
kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla
görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak,
kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yü-
kümlülük, ilgililerin borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(2) Borsalar, gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, yabancı borsalar ve uluslar-
arası kuruluşlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunma yet-
kisine sahiptirler. Bu kapsamda yapılan işlem ve eylemler Kanun ve diğer kanunlarda yer alan
sır saklama yükümlülüğüne ve gizlilik kurallarına aykırılık oluşturmaz.

Yasaklar
MADDE 23 – (1) Borsa yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki

çocuklarının, borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Borsanın piyasa işle-
ticisi olduğu başka borsaların piyasalarında alım-satım işlemi yapamazlar.

(2) Borsaların genel müdür dahil tüm personeli; göreve başlamadan önce maliki olduk-
ları TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri
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tarafından ihraç edilen araçlar ile emeklilik fon payları dışındaki, borsada işlem gören ortak-
lıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü paylarını ya da menkul kıymetlerini, eşleri ve
velayeti altındaki çocukları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün
içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

(3) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin tespiti halinde
borsa genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması
gündemiyle Kurulca olağanüstü toplantıya çağrılır. Borsanın diğer yönetici ve personeli ise bu
madde hükmüne aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren görevlerinden istifa etmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borsa Üyelerine İlişkin Esaslar

Borsa üyeleri
MADDE 24 – (1) TCMB, Kurul tarafından Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkra-

sının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere
faaliyet izni verilmiş olan yatırım kuruluşları ile diğer yetkili kurum ve otoriteler tarafından
kuruluşuna izin verilenlerden Kurulca uygun görülenler borsalara üye olabilirler.

(2) Üyeliğe başvuru, üyeliğe kabul, borsa üyelik belgesi, üyelerin temsili, üye temsil-
cilerinde aranacak şart ve nitelikler, üyelerin ve üye temsilcilerinin yükümlülükleri ile bunlara
verilecek disiplin cezaları, bunların durumlarında meydana gelen değişikliklerin bildirilme
esasları, üyelikten ayrılma, üyelikten çıkarılma, üye işlemlerinin tedbiren durdurulması ve sair
konularla ilgili usul ve esaslar borsaların yönetim kurullarınca hazırlanarak Kurulun onayı ile
çıkarılacak Borsa Yönetmeliğinde gösterilir.

Üyelik teminatı
MADDE 25 – (1) Borsa üyeleri, borsa işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer borsa

üyelerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Türk Lirası, TCMB tara-
fından serbestçe alım satımı yapılan yabancı paralar, borsa adına bloke edilen Türk Lirası ve
döviz vadeli/vadesiz mevduat, kıymetli madenler, devlet iç borçlanma senedi ya da banka te-
minat mektubu şeklinde teminat yatırmak zorundadırlar. Bunlar dışında teminat olarak kabul
edilebilecek varlıklar, borsa yönetim kurulunca belirlenir ve Kurulca onaylanır.

(2) Yatırılan teminatın miktarına, teminatların tahsiline, eksik kalan kısmının tamam-
lanmasına, kullanılmasına ve serbest bırakılmasına ilişkin usul ve esasları ile borsa üyeliğinin
herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üyelik teminatının geri verilme zamanı ve şartları ile
diğer hususlar Borsa Yönetmeliğinde gösterilir.

Zararların karşılanması
MADDE 26 – (1) Borsa üyelerinin borsa işlemlerinden dolayı müşterilerine, diğer üye-

lere veya borsaya verdikleri belirlenen ve kendileri tarafından karşılanmayan zararlara karşılık
olarak zarar görenlere yazılı istekleri üzerine, borsa tarafından yapılacak inceleme sonucuna
göre teminatından ödeme yapılmasına yönetim kurulu karar verir. Yapılacak ödeme tutarı üye-
nin teminatı ile sınırlıdır.

(2) Teminatın zararı karşılamaması halinde zarar görene, zararını genel hükümler uya-
rınca tazmin edebileceği bildirilir.

(3) Zararların teminatlardan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İşlem ve Takas Esasları

Borsalarda işlem görecek araçlar
MADDE 27 – (1) Borsalarda, borsa yönetim kurulunun teklifi üzerine veya re’sen Ku-

rul tarafından belirlenen sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli
taşlar ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmeler, belgeler ve kıymetler işlem görebilir. Kurul
borsa bazında işlem görecek araçları belirleyebilir.

Borsada kotasyon ve işlem görme
MADDE 28 – (1) İşlem görecek araçlar ancak Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenle-

melerde yer alan şartların sağlanması hâlinde borsa kotuna alınabilir veya işlem görmeye kabul
edilebilir. TCMB ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının
başvuru halinde borsa kotuna alınması zorunludur.

(2) Borsa kotuna alıp almama veya işlem görmeye kabul edip etmeme konusunda yetkili
merci, ilgili borsanın yönetim kuruludur.

(3) Borsalar, kota alınan veya işlem gören araçları ihraç edenlerin Kurulca belirlenen
kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler
yaparlar. Borsalar, kamuya açıklanacak bilgilere erişim konusunda Kurulca belirlenen kurallara
uymak zorundadırlar.

(4) Borsalar ve piyasa işleticileri, kotta bulunan veya işlem gören araçların ilgili şartlara
uyduğunu düzenli olarak gözden geçirmeye yönelik gerekli düzenlemeleri yaparlar.

(5) Bir borsa kotunda bulunan ya da işlem gören araç, Kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde başka bir borsada da kota alınabilir ya da işlem görebilir.

(6) Borsa kotuna alma ya da işlem görme şartları, ihraççıların veya işlem görecek araç-
ların türlerine göre ya da piyasa, pazar, platform veya sistemler bazında farklı kotasyon ve/veya
işlem görme koşullarının belirlenmesi, kotasyon ya da işlem görme başvurusu, başvuru sıra-
sında istenecek bilgi ve belgeler borsalar tarafından yapılacak incelemeler, borsa kotunda kalma
şartları ve sair konularla ilgili usul ve esaslar Borsa Yönetmeliğinde gösterilir.

Emir ve işlem esasları
MADDE 29 – (1) Borsa emirlerine, işlemlere ve bunların iptallerine ilişkin esaslar ilgili

Borsa Yönetmeliğinde düzenlenir.
İşlem görmenin durdurulması ve/veya kottan çıkarma
MADDE 30 – (1) Borsa veya piyasa işleticisi, işlem gören araçların işlemlerinin dur-

durulması ve/veya kottan çıkarılması ile ilgili esasları Borsa Yönetmeliğinde düzenler. Borsa
bu düzenlemelerde öngörülen şartların oluşması hâlinde, ilgili aracın işlem görmesini durdu-
rabileceği gibi kottan da çıkarabilir. Bu durum derhâl Kurula bildirilir ve kamuya açıklanır.

(2) Kurulun işlem görecek araçların borsada işlem görmesini durdurma ve borsa ko-
tundan çıkarma yetkisi saklıdır.

(3) Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin olması halinde, ilgili borsalarda işlem-
lerin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Borsalarda işlemlerin beş iş gününe kadar
geçici olarak durdurulmasına karar almak yönetim kuruluna aittir. Bu durum derhâl Kurula
bildirilir ve kamuya açıklanır.

(4) Yönetim kurulunun talebi üzerine borsalarda işlemlerin beş iş gününden fazla dur-
durulmasına karar almak Kurulun yetkisindedir.

Takas işlemleri, takas merkezi, işlem teminatları, temerrüt ve garanti fonu
MADDE 31 – (1) Takas işlemleri borsa bünyesinde yapılabileceği gibi, takas işlemlerini

gerçekleştirmek üzere bir merkezi takas kuruluşu da görevlendirilebilir. Borsanın bu konudaki
kararı Kurulun onayına tabidir.
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(2) Takas işlemlerinin borsa bünyesinde gerçekleştirilmesi halinde borsa, 30/5/2013 ta-
rihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve
Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine tabi olur ve işlem teminatları, te-
merrüt ve garanti fonu ve ilgili diğer düzenlemeleri yapar. Merkezi Takas Kuruluşlarının Ku-
ruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, kıymetli
madenler, taşlar, metaller ve benzeri emtiaların takas işlemleri için farklı esaslar belirlenebilir.

(3) Borsa dışında bir kurumun takas merkezi olarak belirlenmesi durumunda, borsa ile
merkezi takas kuruluşu arasında her iki kurumun hak, yükümlülük ve yetkilerinin belirleneceği
ve tarafların sözleşmeyle birbirlerine karşı belirlenen mali yükümlülükleri dışında Kurulca
onaylanacak bir sözleşme yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Bütçe ve personel kadroları
MADDE 32 – (1) Borsalar, bütçelerini ve personel kadrolarını esas sözleşmelerinde

belirtilen organları aracılığıyla kendileri belirler.
Gelirler
MADDE 33 – (1) Borsaların verdikleri temel hizmetler kapsamında olan ve bu hiz-

metlerin tek sunucusu olmaktan kaynaklanan statüsüne dayalı olarak uyguladıkları borsa payı
dâhil ücret ve komisyonlar ile bunların tahsil zaman ve şekilleri yönetim kurulu tarafından be-
lirlenerek Kurul onayına sunulur. Kurulun onayına sunulan ücret ve komisyonlara ilişkin Borsa
yönetim kurulu kararı, Kurul tarafından otuz gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmediği tak-
dirde yürürlüğe girer. Borsa tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya
ek bilgi, belge ve çalışmaya ihtiyaç duyulması hâlinde, borsa bilgilendirilerek eksikliklerin
Kurulca belirlenecek süre içerisinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, otuz günlük süre söz ko-
nusu eksik veya ek bilgi, belge ve çalışmaların Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye
başlar.

(2) Borsaların faydalanılması zorunlu olmayan temel hizmetleri ile ilgili ücretler ise,
yönetim kurulunca belirlenir ve Kurulun bilgisine sunulur. Borsalar tarafından verilen eğitim
hizmetleri üyelere zorunlu tutulsa da bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

Borsanın denetim ve düzenleme yetkisi
MADDE 34 – (1) Borsalar, kendi bünyelerindeki piyasalarda faaliyet gösteren sermaye

piyasası kurumlarının, sermaye piyasası araçları borsada kote olan veya işlem gören ihraççıların
ve emir veren veya işlem yapan gerçek ya da tüzel kişilerin borsa kurallarına uyumunu düzenli
ve etkin olarak izlemek ve ihlâlleri önlemek için gerekli usûl ve esasları belirler. Borsalar; iş
ve işlemleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hususlarda üyelerinden bilgi, belge istemek ve
üyeler nezdinde inceleme yapmak ve bu incelemeleri esnasında tespit edilen mevzuata aykırı-
lıklarla ilgili olarak yaptırım uygulamakla görevli ve yetkilidirler. Borsalar kendi kurallarının
ağır ihmal ve kasıtla ihlâl edilmesi hâlinde Kurula bildirimde bulunurlar.

(2) Borsalar Kanunla ve diğer mevzuatla kendilerine verilen yetki ve görevlerle ilgili
olarak düzenlemeler yapmaya ve bunları uygulamaya, bu düzenlemelere tâbi kurum ve kuru-
luşlar nezdinde söz konusu düzenlemelere uygun hareket edilip edilmediğini ve kendilerine
gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemeye görevli ve yetkilidir.

(3) Borsalar, sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeleri
yapar ve önlemleri alırlar.

Borsa işlemlerinin gözetimi
MADDE 35 – (1) Borsalar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst

ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan
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düzenlemelere aykırı olacak şekilde gerçekleştirilen işlemlerin tespit edilmesi amacıyla bün-
yelerinde gerekli gözetim sistemini kurarlar ve her türlü önleyici tedbirleri alabilirler. Borsalar
gözetim konusunda kendilerine Kurulca verilecek diğer görevleri de yerine getirirler.

(2) Borsalar bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki görevlerini dışarıdan hizmet ala-
rak yerine getirebilir. Hizmet alınacak kurumların faaliyet konuları arasında bu maddenin bi-
rinci fıkrasında yer alan hususlar yer alır. Bu kurumların faaliyet ve denetlenmesine ilişkin
esaslar Kurulca belirlenir. Bu kurumlar tek bir borsaya hizmet sağlayabilecekleri gibi birden
fazla borsaya da bu hizmeti verebilirler. Borsaların bu kurumlardan hizmet almaları görevleri
ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Borsa ve piyasa işleticilerinin denetimi
MADDE 36 – (1) Kurul, borsaların ve piyasa işleticilerinin borsacılık faaliyetlerinin

düzenleme, gözetim ve denetim merciidir. Kurul, gerekli gördüğü durumlarda borsalar nezdinde
Kanunda belirlenen faaliyetler ile ilgili olarak inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir. Borsa-
ların denetimle görevli personele uygun bir çalışma ortamı sağlamaları zorunludur. Kurul, bor-
sacılık faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini, her türlü
bilgi ve belgenin talebi üzerine veya düzenli olarak gönderilmesini ve her türlü teknik desteğin
verilmesini borsalar ve piyasa işleticileri ile ilgili diğer kurumlardan isteyebilir.

(2) Borsaların ve piyasa işleticilerinin malî denetimi Kurulca ilân edilen listede yer alan
bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılır. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eşza-
manlı olarak ilgili borsaya ve Kurula gönderilir.

(3) Borsaların ve piyasa işleticilerinin bilgi sistemleri denetimine ve bu denetimi yapa-
cak kuruluşlara ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. Borsaların ve piyasa işleticisinin bilgi
sistemleri denetiminin nitelikleri Kurulca belirlenecek bağımsız denetim kuruluşlarına, yılda
en az bir defa veya daha kısa zaman dilimleri içerisinde yaptırılması zorunlu tutulabilir. Ba-
ğımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eşzamanlı olarak ilgili borsaya ve Kurula gönde-
rilir.

Uyuşmazlıkların çözümü
MADDE 37 – (1) Borsa üyelerinin kendi aralarında veya müşterileriyle Kanunun 67 nci

maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan borsa işlemlerinden doğan uyuş-
mazlıkların çözümlenmesine ilişkin usûl ve esaslar borsa yönetim kurullarınca belirlenir. Uyuş-
mazlık başvurusunun incelenebilmesi için Kurulun onayı alınmak suretiyle hizmet bedeli alın-
masına borsa yönetim kurulunca karar verilebilir. Uyuşmazlığın çözümüne dair yönetim kurulu
kararlarının ilişkin olduğu tutarın Kanunun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tu-
tardan fazla olması hâlinde bu karara karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde
borsa aracılığıyla Kurula itirazda bulunulabilir.

(2) Uyuşmazlıklar, Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi çerçeve-
sinde tahkim yoluyla da çözülebilir.

Borsaların faaliyetlerinin durdurulması ve faaliyet izninin iptali
MADDE 38 – (1) Kurul, bu Yönetmeliğin 6, 11, 12 ve 13 üncü maddelerindeki kuruluş

ve faaliyet şartlarının kaybedilmesi ve bu Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesi durumunda
fiilin önem ve mahiyetini dikkate alarak borsanın faaliyetlerini kısmen veya tamamen geçici
veya sürekli olarak durdurabilir.

(2) Kurulca verilen faaliyet izninin iptalinde Kanunun 41 inci madde hükmü uygulanır.
İşbirliği
MADDE 39 – (1) Borsalar, borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hu-

suslarda bünyelerindeki piyasalarda faaliyette bulunmakla yetkilendirilmiş sermaye piyasası
kurumları, sermaye piyasası araçları borsalarda kote olan veya işlem gören ihraççılar, kurucular
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ile emir veren veya işlem yapan gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemeye ve inceleme
yapmaya yetkilidirler. İlgililer incelemelere müsaade etmek, borsa tarafından görevlendirilen
personele her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak, istenen her türlü bilgi ve bel-
geyi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler. İmzadan imtina edilmesi halinde bu-
nun sebepleri tutanakta açıkça belirtilir. Bilgi ve belge istenen taraflar, borsaların görev alanına
giren hususlarda özel mevzuatında yer alan gizlilik ve sır saklamaya ilişkin hükümlere daya-
narak bilgi vermekten imtina edemezler.

(2) Kanunda düzenlenen suçlar ile piyasa bozucu eylemlerin önlenmesi, gözetimi veya
denetimi ile Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ama-
cıyla, Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde, borsalar ve diğer ilişkili kurumlar gerekli
her türlü teknik destek alıp verme, yardım ve bilgi paylaşımında bulunmakla yükümlüdürler.

Kurumsal yönetim esasları
MADDE 40 – (1) Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Kanunun 17 nci madde-

sinin birinci ve ikinci fıkraları, borsalara ve piyasa işleticilerine kıyasen uygulanır.
Uygulama esasları
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini yorumlamaya, Yönetmelikte yer alma-

yan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar
vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye, gözetim ve denetim mercii olan Kurul
yetkilidir.

Borsa İstanbul Anonim Şirketine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Kanunun 65 inci maddesinde

yer alan borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin izni almış sayılır.
(2) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin mevcut yöneticileri için, Kurulca, yönetici olarak

seçilme veya atanma şartlarını taşıdıklarına dair tevsik edici bilgi ve belge istenmez.
(3) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin hesap ve işlemlerinin denetiminde Kanunun

138 inci maddesinin onbirinci fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beş ve altıncı fıkraları, 16 ncı maddesinin bir

ve üçüncü fıkraları ve 22 nci maddesi hariç olmak üzere üçüncü bölümü ile 8 inci maddesi
Borsa İstanbul Anonim Şirketine uygulanmaz. Bu hususlarla ilgili Borsa İstanbul Anonim Şir-
keti esas sözleşmesi hükümleri uygulanır. Söz konusu 8 inci madde ve üçüncü bölüm hükümleri
bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra kurulacak borsa ve piyasa işleticileri için geçerlidir.

Yönetmeliğe uyum sağlanması ve yönetmelikte öngörülen düzenlemelerin yapıl-
ması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından bu Yönetmeliğin
yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğe uyum sağlanır. Kurulca uygun görül-
mesi durumunda bu süre uzatılabilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından yapılması gere-
ken düzenlemeler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içinde yapılır.

(3) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ve İstanbul Altın Borsasına ilişkin mevcut
düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak
düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam olunur.

(4) Mevzuatta İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ve İstanbul Altın Borsasına yapılan
atıflar ilgisine göre Borsa İstanbul Anonim Şirketine yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-
yasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi ek-
lenmiştir.

“c) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,”

“g) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenle-
melere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,”

“h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol
ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme
işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Ku-
rumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve
Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

“ı) Gözetim yetki belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim firmalarına verilen bel-
geyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük gi-
rişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akar-
yakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak eta-
nole ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca
belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ulusal markerin eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı
açısından gerekli tedbirleri almak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A
maddesi eklenmiştir.

“Bağımsız gözetim firmaları
MADDE 8/A– (1) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülükleri, bu firmalara gözetim

yetki belgesi verilmesi ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
12/4/2006 26137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/7/2006 26240
2- 10/10/2006 26315
3- 5/5/2007 26513
4- 30/11/2007 26716
5- 13/2/2008 26786
6- 28/5/2008 26889
7- 22/6/2008 26914
8- 17/12/2010 27788
9- 17/5/2011 27937
10- 29/12/2012 28512
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu.

GENELGE

2013/8

Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve ülkemiz tara-

fından imzalanan Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi, diğer insan hakları

sözleşmelerinde yer alan medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tümünü bir

araya getirmiş ve engelli kişilerin haklarının teşvik edilmesi, korunması ve kullanımının sağ-

lanması için taraf devletlere düşen yükümlülükleri ortaya koymuştur. Sözleşme, engelli kişilerin

kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıkları da dahil olmak üzere, kişilerin doğuş-

tan sahip oldukları onura ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi, engelliliğe dayalı ay-

rımcılık yapılmaması, engelli kişilerin topluma tam ve etkili katılımı, farklılıklara saygı gös-

terilmesi ve engelliliğin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi, fırsat

eşitliği, erişilebilirlik, kadın ve erkek arasında eşitlik ile engelli çocukların kendi kimliklerini

koruyabilmeleri için haklarına saygı duyulması gibi ilkeler üzerine temellendirilmiştir.

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile; "Engellilerin ve yaşlıların

her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin

biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine

etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu

alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinas-

yonu sağlamak" görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir.

Bu itibarla; engelli haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin ko-

nularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kayde-

dilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değer-

lendirmek, engelli hakları konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu

konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, engelli hakları ko-

nusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere “Engelli Hakları İzleme ve

Değerlendirme Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur.
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Kurulun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın veya gerektiğinde Aile ve Sosyal Poli-

tikalar Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Ba-

kanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Ba-

kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Tekno-

lojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Türkiye İn-

san Hakları Kurumu Başkanı ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ile Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanı tarafından belirlenecek engellilerle ilgili faaliyet gösteren diğer kurumlardan

ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla kurulması uygun gö-

rülmüştür.

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul ta-

rafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koor-

dinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

tarafından yürütülecektir. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma

grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuru-

luşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör tem-

silcileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komite çalışmalarında yer ala-

bileceklerdir.

Kurul tarafından alınan kararların il ve ilçe düzeyinde uygulanması, sonuçlarının iz-

lenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçe kurulları kurulmasına Kurulca karar verilebi-

lecektir. İl ve ilçe kurullarının kimlerden oluşacağı, görevleri ile çalışma usul ve esasları Kurul

tarafından belirlenecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ilgili kurumlara duyurulacaktır.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, engelli hakları konusunda ku-

rumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların uy-

gulanması için tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağla-

nacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

CIVATALAR-GENEL KALDIRMA AMAÇLI, DÖVME ÇELİKTEN, HALKA

BAŞLI-KALİTE SINIFI 4 İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 3266)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/16)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 27/4/1991 tarihli ve 20854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard - 91/15-16 Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 1028

“Cıvatalar - Kaldırma Amaçlı Halka Başlı,  Metrik Vidalı” standardı mecburi uygulamadan

kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan

TS EN ISO 3266  “Cıvatalar - Genel Kaldırma Amaçlı, Dövme Çelikten, Halka Başlı-Kalite

Sınıfı 4” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 3266 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, genel kaldırma amaçları için dövme çelikten kalite sınıfı 4 olan halka

başlı cıvataların genel karakteristikleri, performansı, diğer elemanlarla değiştirilebilirliği ve

uyumluluğu için gerekli boyutları kapsar. Bu halka başlı cıvatalar, eksenel ve eğimli yükler

için kullanılabilir.

Bu standard, ISO 2415’te belirtildiği gibi aynı çalışma yük sınırındaki mapalarıyla bir-

likte, halka başlı cıvataların, halka başlarının uygun olduğu bağlantı boyutlarını kapsar. Bu bo-

yutlar, benzer çalışma yük sınırındaki askı kancalarıyla doğrudan bağlantıya müsaade edebilen

daha büyük bir halka başına sahip tasarımlara da olanak sağlar.

Bu standard, Madde 4’te tanımlandığı gibi kalite sınıfı 4 olan halka başlı cıvatalarla

ilgili tüm önemli tehlikeleri, tehlikeli durumları ve olayları içerir.

Bu standard, -20 °C ila 200 °C sıcaklık aralığında kullanmak için kalite sınıfı 4 olan

halka başlı cıvatalara uygulanabilir.

Bu standard, tek parçadan dövülmüş olmayan halka başlı cıvatalara uygulanamaz.

Bu standard, bir standard olarak yayımı tarihinden önce imal edilen, dövme çelikten

kalite sınıfı 4 olan halka başlı cıvatalara uygulanmaz.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 3266 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 3266 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet

sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/13)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2459 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan ve Tavukçuyolu Çetin Caddesi Yunus Emre Sokak No: 2 Inspecco Plaza Yukarı
Dudullu - Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim
Hizmetleri Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma-
kina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin Ek IV’ünde yer alan;

1) Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki
özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde tek ya da çok bıçaklı
dairesel testereler;

1.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş par-
çasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere
arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik
bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4) Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

4) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özel-
liklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde
şerit testere tezgâhları;

4.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri
hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2)  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâh-
ları,

5) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yuka-
rıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş
makine tipleri,

6) Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
7) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı

frezeleri,
9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşalt-

malı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant
presler de dahil olmak üzere, presler,

için Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve dördüncü fıkra-
sının (a) bendi ile AT Tip İncelemesi başlıklı Ek IX’u kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

19 Temmuz 2013 – Sayı : 28712                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KLİMALAR VE VANTİLATÖRLER İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/13)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, klimaların ve vantilatörlerin piyasaya arz edilmesi
ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; şebeke enerjisi ile çalışan ve soğutmak veya ürünün so-

ğutma işlevi yoksa ısıtmak için 12 kW’ye eşit veya daha az anma kapasitesine sahip olan kli-
maları ve fan güç tüketimi 125W’ye eşit veya daha az olan vantilatörleri kapsar. 

(2) Bu Tebliğ;
a) Elektrik harici enerji kaynaklarını kullanan,
b) Yoğuşturucu veya buharlaştırıcı tarafında veya her iki tarafta da havayı ısı transferi

ortamı olarak kullanmayan 
klimaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanı-

larak,
b) Avrupa Birliğinin, Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Ge-

reklerine Dair (EC) 206/2012 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından aynı Yönetmelikte yer alan tanımlara

ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;
a) Anma kapasitesi (P rated): Standart şartlardaki klimanın buhar sıkıştırmalı çevriminin

soğutma veya ısıtma kapasitesini,
b) Çift kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında yoğuşturucusundaki (veya buhar-

laştırıcısındaki) hava dış ortamdan bir kanal aracılığıyla alınan ve ikinci bir kanaldan dış ortama
bırakılan ve tamamı iç ortamda duvar yakınına yerleştirilen klimayı,

c) Klima: Elektrik kompresörü aracılığıyla oluşturulan buhar sıkıştırmalı çevrimi kul-
lanarak iç ortamdaki havayı soğutabilen veya ısıtabilen veya hem ısıtıp hem soğutabilen ci-
hazların yanısıra, nem alma, havayı temizleme  havalandırma veya elektrik direnci kullanarak
ısıtma gibi ilave işlevleri de yerine getiren klimalar ile ilave su kullanımı olmadığında sadece
hava ile çalışabilir nitelikte olmak kaydıyla, yoğuşturucudaki buharlaşma için soğutma bölü-
münde oluşturulan veya dışarıdan eklenen suyu da kullanabilen cihazları, 

ç) Tek kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında yoğuşturucusundaki (veya buhar-
laştırıcısındaki) hava cihazın içinde bulunduğu ortamdan alınan ve dış ortama bırakılan klimayı,

d) Vantilatör: Işıklandırma gibi ilave işlevleri bulunan vantilatörler de dahil olmak üzere,
kişisel serinleme amacıyla kişinin etrafında veya üzerinde hava hareketi oluşturmak üzere ta-
sarlanmış cihazı,
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e) Fan güç tüketimi (PF): Beyan edilen azami fan debisinde çalışmakta olan bir vanti-
latörün Watt cinsinden ifade edilen ve uygun durumlarda salınım mekanizması aktifken ölçülen
elektrik tüketimini,

f) Yönetmelik: Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetme-
liği,

ifade eder.
(2) İlave tanımlar, Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gerekleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren klimalar ve vantilatörlerin çevreye duyarlı

tasarım gerekleri Ek-I’de belirtilmiştir.
(2) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair

hususlar Ek-II’de belirtilmiş olup sözkonusu ölçüm ve hesaplamalar Ek-II’ye göre yapılır.
Uygunluk işareti
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye

Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şart-
larını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, bu Tebliğ kapsamı ürünler
açısından anılan Yönetmeliğin Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’inde
açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı ürünlere yö-
nelik teknik dosyada Ek-II’de yeralan hesaplamaların birer örneği bulunacaktır.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi

gerçekleştirilirken, Ek-III’de belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.
Karşılaştırmalı değerlendirmeler
MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı klimalara ait örnek

karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’de verilmiştir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin; 
a) Klimaların (tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç) Ek-I’in 2(2), 3(1), 3(2), 3(3)

bendinde belirtilen hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
b) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların Ek-I’in 2(1), 3(1), 3(2), 3(4) bendinde belirtilen

hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
c) Fanların Ek-I’in 3(1), 3(2), 3(5) bendinde belirtilen hükümleri 1/1/2014 tarihinde, 
ç) Klimaların Ek-I’in 2(3) bendinde belirtilen hükümleri 1/1/2015 tarihinde,
d) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların Ek-I’in 2(4) bendinde belirtilen hükümleri

1/1/2015 tarihinde,
e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TS EN ISO 9809-3) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/15)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır. 

MADDE 2 – (1) 8/2/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekrar

Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9802-2,

TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/01) ile mecburi uygulamaya konulan TS EN

ISO 9809-3 “Gaz Tüpleri-Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım

ve Deneyler-Bölüm 3: Normalize Edilmiş Çelik Tüpler” standardında şekil 7’nin sol tarafına

w ≤ 4t.  ve w < D/8 ifadeleri eklenerek tadil edilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ta-

rafından tadil edilen standard imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 9809-3 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve sa-

tanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 9809-3 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin in-

ternet sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 31/03/2013 tarihli ve 28604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış

Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bil-

gileri yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-38

KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Artvin ili, Merkez ilçesi,

Seyitler köyü, Suhızarı mevkii, 1022 no.lu parseldeki 5.931,39 m2 yüzölçümlü spor alanı imarlı

gayrimenkulün “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini

teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi

sonucunda İhale Komisyonunca;

“İhale konusu gayrimenkulün 603.000.- (Altıyüzüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek

teklifi veren Adem YİLMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem YİLMAZ’ın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 598.000.- (Beşyüzdoksansekizbin) Türk Lirası

bedelle ikinci teklifi veren Nizamettin ALKAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Nizamettin ALKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-

rine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-

mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-39

KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Giresun ili, Keşap ilçesi,

Bozkurt Mahallesi, 249 (eski 61) ada, 14 no.lu parseldeki 2.846,00 m2 yüzölçümlü sağlık ocağı
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ve konut alanı imarlı gayrimenkulün “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak su-

retiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate

alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“İhale konusu gayrimenkulün 426.000.- (Dörtyüzyirmialtıbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Kazım YILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kazım

YILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-

memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-

mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-40

KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Bursa ili, İnegöl ilçesi,

Yenice köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m2 yüzölçümlü

gayrimenkulün İdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 6/2/2012 tarih, 2012/19 sayılı Kararı ile

onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine göre yapılan Parselasyon Planı

sonucunda oluşan parsellerden; 587 ada, 1 no.lu parseldeki 11.011,81 m2 yüzölçümlü gayri-

menkulün “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini te-

minen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi

sonucunda İhale Komisyonunca;

“İhale konusu gayrimenkulün 721.000.- (Yediyüzyirmibirbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Uludağ Rulman Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde satılmasına, Uludağ Rulman Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-

mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                            19 Temmuz 2013 – Sayı : 28712

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-41

KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Bursa ili, İnegöl ilçesi,

Cerrah köyü, Kalburt mevkiinde bulunan 106 ada, 1 no.lu parseldeki 13.705.95 m² yüzölçümlü

gayrimenkulün “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini

teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi

sonucunda İhale Komisyonunca;

“İhale konusu gayrimenkulün 1.105.000.- (Birmilyonyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren İsmail AVAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmail

AVAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirme-

mesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.095.000.- (Birmilyondoksanbeş-

bin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ertaş Modern Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ertaş Modern Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd.

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

halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.092.000.- (Birmilyondoksanikibin) Türk

Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Armağan Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Armağan Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-

mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No: 4460-8 Karar Tarihi: 20/06/2013

MADDE 1 – (1) 9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal

Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 2 nci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi

ile Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlan-

mıştır.”

MADDE 2 – (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (i) ve (k) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) bendi eklenmiştir. 

“ğ) Ulusal marker: Akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün

olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenle-

melere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu

edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

i) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hü-

kümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,

k) Bağımsız Gözetim Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol

ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme

işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Ku-

rumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve

Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

l) Gözetim Yetki Belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim firmalarına verilen bel-

geyi,”

MADDE 3 – (1) Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruma verilen pazarlama projeksiyonlarıyla uyumlu olmak üzere yurt içinde pa-

zarlayacakları akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akar-

yakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve

ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan

ulusal markeri Ek-1’e uygun olarak tanzim edecekleri “Ulusal Marker Talep Formu” ile yetkili

kuruluşa ve belirlenen biçimde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kul-

lanarak Kuruma ilgili dönemden en geç 15 gün önce bildirir.

b) Tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıt için

ulusal marker talebinde bulunmadan önce söz konusu akaryakıtın içerdiği ulusal marker oranını

yetkili kuruluşa tespit ettirir. “Ulusal Marker Talep Formu”nu Kurumca belirlenen şart ve se-

viyede ulusal marker içerecek şekilde ekleme yapmak için gereken ulusal marker miktarına

göre düzenler.
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c) Kuruma sunulan pazarlama projeksiyonuna uygun olması kaydıyla aynı dönem için

en fazla iki defa ulusal marker talebinde bulunabilir. İkinci talep, ulusal markerin tesliminin

istendiği tarihten en geç 3 iş günü öncesinde yapılır. Önceki dönemlerden kalan kullanılmayan

ulusal marker miktarının talep edilecek ulusal marker miktarından düşülmesi suretiyle hazır-

lanan “Ulusal Marker Talep Formu”nu yetkili kuruluşa ve, ikinci talep tarihine kadar olan kul-

lanıma ilişkin 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan belgeleri ekleyerek belirlenen bi-

çimde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirir.”

MADDE 4 – (1) Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Yetkili kuruluş tarafından; Kurum koordinasyonunda “Ulusal Marker Talep For-

mu”nda yer alan akaryakıt/ akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akar-

yakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve

ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan

ulusal marker, pazarlama projeksiyonu bildiriminde yer alan miktar ile kontrol edilir ve Ek-2’de

bulunan “Ulusal Marker İzleme Çizelgesi” düzenlenerek “Ulusal Marker Talep Formu”nda be-

lirtilen tarihte ve ulusal marker teslim yerinde ilgili lisans sahibine Kurum adına teslim edilir.”

“(8) Teslim alınan ulusal marker, Ulusal Marker Talep Formu’nda kullanılacağının be-

lirtildiği dönemden önce kullanılamaz.”

MADDE 5 – (1) Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan

ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik dü-

zenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete

konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyecektir.”

“(4) Akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akaryakıt

kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik hale gelen ve ilgili ka-

mu kuruluşlarınca tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarına karşılık kullanılması gereken

ulusal markerin, ait olduğu döneme ait “Ulusal Marker Talep Formu” ve “Ulusal Marker İzleme

Çizelgesi” ile birlikte, işaretlenen akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye

edilmiş kaçak akaryakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyelik

hale gelen ve ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılan akaryakıta ait serbest dolaşıma giriş

beyannamesi ve/veya satış belgesi veya satış belgelerine ait yetkililerce imzalı ve kaşeli satış

detaylarını gösterir rapor, ulusal markerin eklendiğine dair beyan ile ulusal marker işlemlerine

ilişkin bağımsız gözetim firması raporu, ilgili lisans sahibi tarafından ait olduğu dönemi takip

eden ayın en geç beş işgünü içinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza

kullanarak Kuruma bildirilir.”

MADDE 6 – (1) Aynı Karara 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiş ve müteakip madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Bağımsız gözetim firmalarına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7 – (1) Gözetim yetki belgesi verilmesi, gözetim yetki belgesi başvurusunun

reddedilmesi ve verilmiş olan belgenin iptal edilmesi işlemleri Kurul Kararı ile olur.
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(2) Başvuru sahibinin gözetim yetki belgesi alabilmesi için aşağıdaki koşulları sağla-

ması gerekir:

a) Türkiye’de yerleşik, ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve 13/1/2011 tarihli ve 6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması,

b) Şirketin veya ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında ve/veya ulusal mar-

ker eklemekle yükümlü herhangi bir lisans sahibinde ortaklığının bulunmaması ve/veya şirket

ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalış-

maması,

c) Şirketin petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler

ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan veya

Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından

akredite olması,

ç) Şirketin daha önce bu maddenin yedinci fıkrasının (d) bendine göre gözetim yetki

belgesinin iptal edilmemiş olması,

d) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin yedinci fıkrasının (d) bendine göre göze-

tim yetki belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmaması.

(3) “Gözetim Yetki Belgesi” almak üzere Kuruma yapılacak başvurularda aşağıdaki

bilgi ve belgeler aranır. 

a) Bağımsız gözetim faaliyetinde bulunmak istenildiğine dair Ek-4’te yer alan başvuru

dilekçesi,

b) Şirket ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında ve/veya ulusal marker ekle-

mekle yükümlü herhangi bir lisans sahibinde ortaklığının bulunmadığına ve başka bir bağımsız

gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalışmadığına ilişkin beyanları,

c) Şirketin, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere

nezaret ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan

veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurum-

larından akredite olduğuna dair akreditasyon sertifikası ve ekleri,

ç) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında akredite olunan prosedürler ve

çalışma talimatlarının onaylı örneği, 

d) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait oda sicil kaydı,

e) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait yetki belgesi,

f) Şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik

numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel

kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse

oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği

ortaklar hisse dağılım beyanı,

g) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre gözetim yetki

belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmadığına ilişkin beyanları,

ğ) Gözetim yetki belgesi alma bedeli olan 10.000¨’nın Kurum hesabına yatırıldığına

dair belge.
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(4) Gerekli koşulları taşıyan ve başvuru belgelerini eksiksiz olarak Kuruma sunan Şir-
ketlere Kurul Kararı ile gözetim yetki belgesi verilir. Kurul Kararı ile gözetim yetki belgesi al-
maya hak kazanan bağımsız gözetim firmaları Kurum internet sitesinde yayımlanır ve şirketlere
bu yetkilerini gösteren birer belge verilir.

(5) Bağımsız gözetim firmalarının ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmesi
amacıyla ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri tarafından görevlendirilmesinde
hizmet sözleşmesi yapılması esastır.

(6) Bağımsız gözetim firmaları;
a) Ulusal markerin, ulusal marker kabından alınması, miktar olarak ölçülmesi, enjek-

siyon donanımlarına nakledilmesi, enjeksiyon donanımlarına boşaltılması, enjeksiyon dona-
nımları vasıtası ile akaryakıtın ve/veya biyoetanolün ulusal marker ile işaretlenmesi, işaretlenen
ürünlerde ulusal marker konsantrasyonunun tespit edilmesi ve ilgili lisans sahibinin elinde
kalan ulusal marker miktarının tespiti işlemlerine nezaret etmekle,

b) Nezaret edilen işlemler ile ilgili rapor düzenlemek ve bu raporları en az on yıl süre
ile saklamakla,

c) Kurumun talep etmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma sağlamakla,
ç) Gözetim yetki belgesi almak için gerekli olan niteliklerden herhangi birinin kaybe-

dilmesi durumunda Kurumu derhal bilgilendirmekle,
d) Nezaret ettikleri işlemlerde ilgili mevzuata aykırı bir durum oluşması halinde Kuru-

mu derhal bilgilendirmekle,
yükümlüdür.
(7) Gözetim yetki belgeleri;
a) Bağımsız gözetim firmasının talebi,
b) Bağımsız gözetim firmasının iflasına karar verilmesi,
c) Bağımsız gözetim firmasının tüzel kişiliğinin sona ermesi,
ç) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşullardan herhangi birini taşımadığının

ortaya çıkması,
d) Bağımsız gözetim firması tarafından hazırlanan belge ve/veya raporlar ile nezaret

edilen işlemlerde, ilgili mevzuata karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti, 
halinde Kurul Kararı ile iptal edilir.
(8) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Ka-

nunun 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 7 – (1) Aynı Kararın ekinde yer alan Ulusal Marker Talep Formu ve Ulusal

Marker İzleme Çizelgesi, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – (1) Aynı Karara Ek-3’te yer alan Gözetim Yetki Belgesi Başvuru Formu

Ek-4 olarak eklenmiştir.
MADDE 9 – (1) Bu Kararın 6 ncı maddesi 1/9/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayım-

landığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 10 – (1) Bu Karar kapsamında “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla

elektronik imza kullanılarak ilgili lisans sahipleri tarafından Kuruma yapılacak bildirim yü-
kümlülükleri 1/9/2013 tarihinde başlar.

MADDE 11 – (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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TEMMUZ GÜNSÜZLER ALANI                   KILIÇ 
1300-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Temmuz 2013 

CUMA 
Sayı : 28712 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/212 

Karar No : 2012/646 

TCK 86/2 ve 125/1 maddesine aykırılık suçunun müştekisi GUY JOHN BENNAN 

hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 31/05/2012 tarih ve 2010/212 Esas, 

2012/646 Karar sayılı kararı ile sanık Halit Sertan Saraç hakkında basit yaralama suçundan 

2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu kararın CMK 231 

ve devamı maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim 

süresine tabi tutulmasına karar verildiği, hakaret suçundan ise verilen beraat kararının; 

John ve Jeanette oğlu, 1983 doğumlu GUY JOHN BENNAN'a, tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal cevap verildiğinden ve 

tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten itibaren 

15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 5663 

—— • —— 

Ardahan Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2007/96 

Karar No : 2010/311 

Ruhsatsız mermi bulundurmak, taşımak suçundan Mahkememizin 29/04/2010 tarih ve 

2007/96 esas 2010/311 sayılı kararı ile sanık Natela Gegeshidze'in 6136 sayılı Kanunun 13/4 

maddesi gereğince verilen ceza 5237 sayılı TCK'nın 62 maddesi uyarınca indirim yapılarak 25 

gün hapis 25 gün Adli Para Cezası ile cezalandırılasına verilen cezanın 5271 Sayılı CMK'nın 231 

maddesi uyarınca sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA 

karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Nateli Gegeshidze'ye gerekçeli kararın tebliğ 

edilmediği, yapılan adres araştırmasın da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu 

anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 5664 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 180,01 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 

25/07/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL., en 

çok 46.809,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, Kol Saati, Gaz Maskeleri, Gösterge, Kesici Ağız, Bisiklet Lastiği, Güneş 

Şemsiyeleri, PVC Muşamba ve muhtelif giyim eşyasından oluşan 84 grup eşya; açık artırma 

suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 26/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 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 (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6254/1-1 

—— • —— 
MOBIL DTE OIL MEDIUM MADENİ YAĞ ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımızın ihtiyacı olan Mobil DTE Oil Medium madeni yağın temini ve teslimi işi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/94203 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25   48201 Milas / 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 9000 Kg Mobil DTE Oil Medium Madeni Yağ. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

c) Teslim Tarihi : Yağın teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 

20 (yirmi) takvim günüdür.. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 14.08.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 14.08.2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6260/1-1 
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KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ, KÂZIMKARABEKİR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 12 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kars ili Sarıkamış İlçesi, Kazımkarabekir 

Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda listede bilgileri verilen taşınmazlar ayrı ayrı 

satılacaktır. 

 

S. 

No Mahalle / Köyü Ada Parsel 

Yüzölçümü 

M2. 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

Geçici 

Teminat 

Bedeli TL 

1 Kazımkarabekir Mah. 200 7 510,00 14.08.2013 10.00 1.000,00 TL 

2 Kazımkarabekir Mah 200 14 890,00 14.08.2013 10.30 1.000,00 TL 

3 Kazımkarabekir Mah 200 15 905,00 14.08.2013 11.00 1.000,00 TL 

4 Kazımkarabekir Mah 200 16 1.585,00 14.08.2013 11.30 1.000,00 TL 

5 Kazımkarabekir Mah 200 17 65,00 14.08.2013 13.30 100,00 TL 

6 Kazımkarabekir Mah 200 18 917,00 14.08.2013 13.45 1.000,00 TL 

7 Kazımkarabekir Mah 200 19 279,00 14.08.2013 14.30 500,00 TL 

8 Kazımkarabekir Mah 200 20 11.696,00 14.08.2013 14.45 5.000,00 TL 

9 Kazımkarabekir Mah 205 1 3.213,00 14.08.2013 15.00 2.000,00 TL 

10 Kazımkarabekir Mah 207 16 585,00 14.08.2013 15.30 1.000,00 TL 

11 Kazımkarabekir Mah 207 17 250,00 14.08.2013 16.00 500,00 TL 

12 Kazımkarabekir Mah 207 18 270,00 14.08.2013 16.30 500,00 TL 

 

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle; 

“TCDD. Sarıkamış İstasyon binası yolcu bekleme salonunda”, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. 

İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif 

sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14.08.2013 günü her bir parselin ihale saatine kadar 

TCDD Sarıkamış İstasyon Şefliğine elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra 

verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

3 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

4 - İhale dökümanları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Sarıkamış şubesinde bulunan 

TR 0400 0100 0329 0703 8557 5091 nolu iban numaralı hesabına, 12 adet parselin her biri için 

50,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont 

karşılığında, TCDD Sarıkamış İstasyon Şefliğinden temin edilebilir. 6075/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Karayolu Pancar nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/92854 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii/37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan 

Fabrikamıza 65000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi. 

 

  

Kantar Adı 

Yüklenici Tarafından 

Taşınacak Pancar 

Miktarı (Ton) 

Pancar Günlük 

Sevk Programı 

(Ton) 

 1. Tüney 5000 150 

 2 Devrekani 17000 400 

 3. Seydiler 10000 300 

 4. Göl 2000 100 

 5. Taşköprü 30000 1000 

 6. Tosya 1000 50 

 TOPLAM 65000 2000 

 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup 

kampanya başlamadan önce verilecek termin programına 

göre belirlenecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31.07.2013 - 14:30 

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.) 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.nci maddesinin (a), (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Yok 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 
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4.4.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu 

işler. 

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

6 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. 

Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz İhaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir. 

 6138/1-1 

—— • —— 

KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Karayolu Pancar Nakliyesi Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/93857 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km.  

  Afyonkarahisar 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Karayolu Pancar Nakliyesi 
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Bölge Adı 

Pancarın Tesellüm 

Edileceği Kantar Adı 

Sevk Edilecek Fabrika 

Adı 

Nakliyeci Tarafından 

Taşınacak Pancar Ton 

AFYON İhsaniye Afyon Şeker Fabrikası 10.000 

ÇAY Çay Afyon Şeker Fabrikası 5.000 

SANDIKLI 

Sandıklı Afyon Şeker Fabrikası 27.000 

Ekinova Burdur Şeker Fabrikası 11.000 

Emirhisar Burdur Şeker Fabrikası 40.000 

Türkakın Afyon Şeker Fabrikası 32.000 

ŞUHUT Şuhut Afyon Şeker Fabrikası 95.000 

TOPLAM 220.000 

 

b) Yapılacağı Yer : 2.a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir. 

c) İşin Süresi : 2013/2014 kampanya dönemi Ziraat Servisinin 

vereceği termin programına göre belirlenecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 02.08.2013 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmı teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6217/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/94608 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0.276.231 14 91 - 94      Faks : 0.276.231 17 32 

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolu Pancar Nakliyesi  

 

Pancarın Tesellüm Edileceği Sevk Edilecek 

Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 

Taşınacak Pancar Ton Bölge Adı Kantar Adı 

MERKEZ Banaz Uşak 7.000 

ÇİVRİL 

Çivril Uşak 11.000 

Hadım Uşak 25.000 

Işıkhisar Uşak 9.000 

DUMLUPINAR Gündüzören Uşak 2.500 

SİMAV 

Gediz Uşak 3.500 

Hisarbey Uşak 1.000 

Simav Uşak 1.000 

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI 60.000 

 

b) İşin Süresi : 2013/2014 Kampanya Süresi  

c) İşin Yapılacağı Yer : 2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

b) Tarih ve Saati : 31.07.2013 Çarşamba günü saat: 14.30 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

4.1.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler : 

5.1.1. Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. İş Deneyim Belgeleri ile 

ilgili diğer hususlar ihale dokümanında yer almaktadır. 

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
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7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu 

işler. 

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Uşak adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, 31.07.2013 Çarşamba günü, saat 14.30’a kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü 

olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını 

değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.  

14 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

15 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

16 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6218/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.023,15 TL. ile en çok 35.400 TL. arasında değişen; 

24/07/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 102,32 TL., en 

çok 3.540 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, mp3 player, fotoğraf 

makinesi, dürbün, adaptör vs. cinsi 10 (on) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. 

Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 25/07/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

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 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6273/1-1 
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MAL ALIM (30 KV ÇIKIŞ FİDERİ 2 ANA BARA + TRANSFERLİ 7 ADET AÇIK TİP 

HÜCRE İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Mal Alım (30 kV Çıkış Fideri 2 Ana Bara + Transferli 7 Adet Açık Tip Hücre için 

Malzeme Alımı) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/94855 

1 - Teşekkülün 

a) Adresi : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 12. 

İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Bahaaddin 

Nakıpoğlu Bulv. Yavuzeli Cad. Mezarlık karşısı 

Fevzi Çakmak P.K. 18    27001 Ş.Kamil / G.ANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 (dh:210-211)  Faks:0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu Malın 

a) Niteliği, türü, miktarı : 30 kV Çıkış Fideri 2 Ana Bara + Transferli Açık Tip 

Hücre için Malzeme Alımı 

 

S. 

No 

İş Kalemi 

No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Ölçü 

Birimi Miktar 

1 E.1 Kesici  (36 kV, 1250A, 25kA, Tk'lı) Adet 7 

2 E.2 Ayırıcı  (36 kV, 1250A, 25kA) Adet 21 

3 E.3 Toprak Bıçaklı Ayırıcı  (36 kV, 1250A, 25kA) Adet 7 

4 E.4 
Akım Trafosu  (36 kV, 300-600/5-5-5A, 30+30+15 VA 

Sn:0,5Fs5+0,5Fs5+5P20, 25kA) 
Adet 21 

5 E.5 Topraklama İletkeni  (30x5 mm bakır lama) Metre 175 

6 E.6 Geçit İzolatörü  (36 kV, 1000A) Adet 21 

7 E.7 Mesnet İzolatörü  (36 kV,1000 kgf) Adet 84 

8 E.8 Elektronik Sinyal Bloğu (16'lı sinyal bloğu) Adet 7 

9 E.9 
Kesici Anahtarı (Y TİP,20 A-110 VDC-elektrik 

ömrü:500000 işlem) 
Adet 7 

10 E.10 
Ayırıcı Anahtarı (Motorsuz)(Z TİP BHL-B,110 VDC elektrik 

ömrü:500000 işlem) 
Adet 21 

11 E.11 Ampermetre (Analog 96x96) Adet 7 

12 E.12 Analizör (Teiaş Güç Analizörü Şartnamesine Göre) Adet 7 

13 E.13 Ampermetre Komitatörü (16-25 A) Adet 7 

14 E.14 Gerilim Seçici Anahtar (4 pozlu-16A) Adet 7 

15 E.15 4 mm Terminal (Düz) (Ray Klemens PEK TİPİ) Adet 1100 

16 E.16 6 mm terminal (Düz) (Ray Klemens PEK TİPİ) Adet 1100 

17 E.17 Terminal Rayı (alimünyum) Adet 50 

18 E.18 Test Uçlu Akım Terminali (400V/41A/6mm2) Adet 350 

19 E.19 Bıçaklı Terminal (750V/6.3A/6mm2/12mm) Adet 350 

20 E.20 Sigortalı Terminal (750V,6.3A,) Adet 350 

21 E.21 Kroşe Rayı (alimünyum-ölçü:20x35mm) Adet 40 

22 E.22 Terminal Ray Ayağı  ( ray taşıyıcılar-alimünyum+C9) Adet 70 
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S. 

No 

İş Kalemi 

No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Ölçü 

Birimi Miktar 

23 E.23 Klemens için standart baskılı işaret (DY5 tipi--0--99 arası) Adet 700 

24 E.24 Harf Rakam İşaret Kodsisi (KG1 TİP) Seri 10 

25 E.25 K1 Kablo Kroşesi (ölçü:19x51 mm) Adet 100 

26 E.26 K2 Kablo Kroşesi (ölçü:22.5x50 mm) Adet 100 

27 E.27 K3 Kablo Kroşesi (ölçü:28.5x55 mm) Adet 100 

28 E.28 40x60 mm Plastik Kablo Kanalı (Taraklı) (Gri renkli) Metre 16 

29 E.29 60x60 mm Plastik kablo Kanalı (Taraklı) (Gri renkli) Metre 16 

30 E.30 1.5 mm NYAF Fleks Kablo (siyah) Metre 700 

31 E.31 2.5 mm NYAF Fleks Kablo (siyah) Metre 700 

32 E.32 4 mm NYAF Fleks Kablo (siyah) Metre 350 

33 E.33 1.5 mm NYA Tek Damar Kablo (siyah) Metre 700 

34 E.34 2.5 mm NYA Tek Damar Kablo (siyah) Metre 700 

35 E.35 4 mm NYA Tek Damar Kablo (siyah) Metre 350 

36 E.36 1.5 mm NYAF Fleks Kablo (kırmızı) Metre 1100 

37 E.37 1.5 mm NYAF Fleks Kablo (mavi) Metre 1100 

38 E.38 1.5 mm NYAF Fleks Kablo (sarı) Metre 1100 

39 E.39 2.5 mm NYAF Fleks Kablo (kırmızı) Metre 1100 

40 E.40 2.5 mm NYAF Fleks Kablo (mavi) Metre 1100 

41 E.41 2.5 mm NYAF Fleks Kablo (sarı) Metre 1100 

42 E.42 4x6 mm NYY Akım Kablosu Metre 1300 

43 E.43 10x2.5 mm NYY Kesici Kablosu Metre 700 

44 E.44 4x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo (4 renk) Metre 400 

45 E.45 4x4 mm NYY Tek Damar Kablo (4 renk) Metre 150 

46 E.46 2x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo  Metre 30 

47 E.47 14x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo (numaralı -siyah) Metre 350 

48 E.48 2x4 mm NYY Tek Damar Kablo Metre 50 

49 E.49 7x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo(numaralı -siyah) Metre 50 

50 E.50 110V DC Yardımcı Röle ve Soketi (4 kutuplu-10A) Adet 100 

51 E.51 Digital Aşırı Akım Rölesi (Teiaş Şartnamesine Göre) Adet 7 

 

b) Teslim yeri : Grup Müdürlüğü Merkez Ambarı/Gaziantep 

c) Teslim süresi : Sözleşme İmza tarihinden itibaren 45 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Toplantı salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.07.2013 saat 10:00 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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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, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve 

Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale 

Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup 

Müdürlüğü adına T.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesinde bulunan TR40 0001 5001 5800 7285 

9980 52 nolu hesaba yatırılabilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın 

almaları zorunludur. 

7. Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Evrak 

kayıt servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. 

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler. 6259/1-1 
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TEKLİFE DAVET 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(MESKİ):  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ - EK KREDİ 

 

BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ 

MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI PROJESİ 

 

BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ 

MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI 

 

(SÖZLEŞME NO: MES2-W1) 

 

Kredi No: 7885-TU 

Alt-Kredi No: 20 

1. İşbu teklife davet Development Business’in dijital sayısında 12 Mayıs 2010 tarihinde 

yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben çıkarılmıştır 

2. İller Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi maliyetlerini karşılamak üzere bir ek kredi almıştır. Iller Bankası kredinin bir 

kısmını (bundan böyle Alt-Borçlu olarak da bahsedilecek olan) Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) “Batı Havzası Kanalizasyon Ana 

Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi” olarak 

anılan Alt-Projesi finansmanı için tahsis etmiştir. MESKİ bu kredi ödeneklerinin bir kısmını “Batı 

Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi 

İnşaatı” sözleşmesi kapsamındaki ödemelerde kullanmayı planlamaktadır. Eğer, Belediye 

Hizmetleri Projesi - II (İlave Kredi) altında bulanan mevcut kredi, bu sözleşmenin toplam değeri 

için yeterli olmaz ise, MESKİ, alt-krediden fazla olan sözleşme tutarını, Mersin Büyükşehir 

Belediyesi’nin kendi bütçesinden, finanse edecektir. 

3. Alt-Borçlu, kabul edilebilir ve seçilmiş teklif sahiplerinin; ev bağlantısı ile beraber 300 

ila 1000 mm çapları arasında 40 km kanalizasyon hattı, Tece ve Davultepe’de 2 adet atıksu 

pompa istasyonu ve 3 adet basınçlı terfi hattı ve tüm yardımcı yapıları ile birlikte 2 iletim hattı 

yapımı için kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. Sözleşme süresi beş yüz otuz (530) 

gündür. 

4. İhale, Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları ve IDA Kredileri kapsamında Tedarik” 

başlıklı Kılavuzunda (Mayıs 2004, Ekim 2006, Mayıs 2010 Revizyonları) belirtilen Uluslararası 

Rekabetçi İhale (ICB) usullerine uygun olarak yapılacak ve kılavuzda tanımlanan uygun kaynak 

ülkelerdeki teklif sahiplerinin katılımına açık olacaktır.  

5. İstekli uygun teklif sahipleri, ihale dokümanların hazırlanmasında için ihtiyaç duyduğu 

bilgileri almak ve dokümanları incelemek üzere çalışma günlerinde 9:00-17:00 (yerel saat) mesai 

saatleri arasında aşağıda belirtilen adrese başvurabilirler.  

Adres:  Sn. Leman AKKAŞ  

 Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı  
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 Portakal Mahallesi, 203. Cadde No: 202  

 Şehir: Mersin  

 Posta Kodu: 33090 

 Ülke: TÜRKİYE 

 Telefon: +90 324 321 24 02 

 Faks: +90 324 321 15 52  

 Elektronik posta adresi: lemanakkas1@gmail.com 

6. Son yeterlilik kriterleri aşağıdaki gibidir; 

- Son beş (5) yılda (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan 

dönem için) yıllık ortalama cirosu minimum 20.000.000 US $ (Yirmi Milyon Amerikan Doları) 

olmalı, 

- 4.000.000 $ (Dört Milyon Amerikan Doları) veya eşdeğeri nakit akış gerekliliğini 

sağlamalı, 

- Yüklenici, yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici olarak son beş (5) yıl içerisinde (01 

Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan dönem için) en fazla 2 

sözleşmede minimum 25.000.000 $ (Yirmi Beş Milyon Amerikan Doları) veya en az 20.000.000 

$ (Yirmi Milyon Amerikan Doları) değerinde bir adet sözleşmeyi başarılı ve özüne uygun 

tamamlamış (en az % 80) olmalı, 

- Son beş (5) yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine 

kadar olan dönem için) bir sözleşmede minimum Ø 200 mm çapında en az 40 km kanalizasyon 

ve/veya yağmursuyu şebekesi inşaatı yapmış olmalı, 

- Kapasitesi en az 300 lt/s olan bir Pompa İstasyonunun mekanik ve elektrik ekipmanının 

temini ve montajını son beş yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin 

öncesine kadar olan dönem için) bir sözleşme kapsamında tamamlamış olmalı, 

- Son beş yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar 

olan dönem için) minimum 500 mm çapında, en az 5 km basınçlı pompa/iletim hattını 

tamamlamış olmalıdır. 

Detaylı yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilen internet adresinde bulunmaktadır; 

http://www.meski.gov.tr 

7. Teklif sahipleri, aşağıdaki adrese yaptıkları yazılı başvuru üzerine Türkçe ve/veya 

İngilizce İhale Belgelerini, Sözleşme No. MES2-W1 için olduğu belirterek,” Vakıflar Bankası” 

nın “Mersin Metropol Şubesindeki IBAN; TR54 0001 5001 5800 7292 2865 04 hesabına 

yatırdıkları toplam 500 TL bedel ya da eşdeğeri karşılığında (KDV dahil) satın alabileceklerdir. 

Belgeleri satın almak için yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. İhale belgeleri, talep 

edildiği takdirde, ödeme makbuzu ibraz edilmesi halinde ücreti alıcı tarafından ödenmesi 

koşuluyla kargo ile gönderilebilmektedir. 

8. Teklifler en geç 03 Eylül 2013 tarihinde saat 15.00’de (yerel saat) kadar aşağıdaki 

adrese teslim edilecektir. Bütün teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 120 gün geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ve toplamda 

minimum 400.000 USD (Dört Yüz Bin Amerikan Doları) miktarında bir geçici teminat ile birlikte 

verilecektir. Elektronik olarak sunulan teklifler geçerli olmayacaktır. Belirlenen tarih ve saatten 

sonra sunulan teklifler kabul edilmeyecektir. MESKİ postadaki gecikmelerden sorumlu değildir.  
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9. Teklifler, 03 Eylül 2013 günü saat 15.15’de (yerel saat) aşağdaki adreste hazır bulunan 

teklif sahiplerinin temsilcileri önünde açılacaktır.  

Adres: Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 

 Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202  

 Oda No: Filitre Toplantı Salonu 

 Şehir: Mersin  

 Ülke: TÜRKİYE 

İhale Öncesi Toplantı aşağıda verilen tarih, saat ve adreste yapılacaktır. 

Tarih: 13 Ağustos 2013, Saat 10.00 (yerel saat)  

Adres: Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 

 Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202  

 Oda No: Filitre Toplantı Salonu 

 Şehir: Mersin  

 Ülke: TÜRKİYE 

10. Bu İhale, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. 6211/1/1-1 

————— 

INVITATION FOR BIDS 

 

REPUBLIC OF TURKEY 

 

MUNICIPAL SERVICES PROJECT – ADDITIONAL LOAN 

 

MERSİN METROPOLITAN MUNICIPALITY 

GENERAL DIRECTORATE OF WATER AND SEWERAGE ADMINISTRATION (MESKİ) 

 

CONSTRUCTION PROJECT OF MAIN SEWER COLLECTORS, PRESSURE LINES, 

PUMPING STATIONS AND SEWERAGE NETWORK IN WESTERN BASIN 

 

THE CONSTRUCTION OF MAIN SEWER COLLECTORS, PRESSURE LINES, 

PUMPING STATIONS AND SEWERAGE NETWORK 

FOR SEWERAGE OF WEST CATCHMENT AREA 

(CONTRACT NO. MES2-W1) 

 

Loan No: 7885-TU 

Sub loan No: 20 

1. This invitation for bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project 

that posted in Development Business online on May 12, 2010. 

2. The Iller Bank has received an additional loan from the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) toward the cost of the Municipal Services Project. Iller 

Bank allocated some part of the loan to Mersin Metropolitan Municipality, General Directorate of 

Water and Sewerage Administration (MESKİ) (herein after called Sub-Borrower) for the finance 

of the Sub-Project titled “Construction Project of Main Sewer Collectors, Pressure Lines, 
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Pumping Stations and Sewerage Network in Western Basin”. MESKI intends to apply part of the 

proceeds of this loan to payments under the contract for “The Construction of Main Sewer 

Collectors, Pressure Lines, Pumping Stations and Sewerage Network for Sewerage of West 

Catchment Area (Contract No. MES2-W1)”. If the available funds under Municipal Services 

Project – II (Additional Loan) may not be sufficient for the whole value of this contract, MESKI 

will finance the contract amount exceeding the sub-loan by Mersin Greater Municipality's own 

resources. 

3. The Sub-Borrower now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the 

construction of 40 km of sewerage lines of diameter between 300 and 1000 mm and house 

connections; 2 wastewater pumping stations in Tece and Davultepe and 3 pressure mains and 2 

transmission lines including all auxiliary structures. The construction period is five hundred and 

thirty (530) days. 

4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) 

procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 

Credits, (May 2004, Revised October 2006, May 2010), and is open to all bidders from eligible 

source countries as defined in the Bidding Documents.  

5. Interested eligible bidders may obtain further information which they may require for 

preparation of bid documents, and may review the documents at the address given below from 

9:00 to.17:00 hours (local time) at working days. 

Address: Mrs Leman AKKAŞ  

 Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı  

 Portakal Mahallesi, 203. Cadde No: 202  

 City: Mersin  

 ZIP Code: 33090  

 Country: TURKEY 

 Telephone: +90 324 321 24 02  

 Facsimile number: +90 324 321 15 52  

 Electronic mail address: lemanakkas1@gmail.com 

6. Post-Qualification requirements are as follows:  

- Minimum average annual turnover of USD 20,000,000 (TWENTY MILLION US 

DOLLARS) within the last five (5) years (for the period starting from January 01, 2008 prior to 

the deadline for bid submission), 

- USD 4,000,000 (FOUR MILLION US DOLLARS) or equivalent cash-flow requirement 

- Participation as contractor, management contractor, or subcontractor within the last 

FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid submission), in 

maximum two (2) contracts with an aggregate value of at least USD 25,000,000 (TWENTY FIVE 

MILLION US DOLLARS) or one contract with a value of at least USD 20,000,000 (TWENTY 

MILLION US DOLLARS) that have been successfully and substantially completed (at least 80%) 

and that are similar to the proposed Works. 

- Construction of at least 40 km of wastewater and/or stormwater networks with minimum 

diameter of 200 mm under one contract within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 

2008 prior to the deadline for bid submission), 
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- Completion of one wastewater pumping station in the capacity of at least 300 l/s, 

including supply and installation of mechanical and electrical equipment under one contract 

within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid 

submission), 

- Construction of at least 5 km of pressurized pumping/transmission line with minimum 

diameter of DN500 within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the 

deadline for bid submission). 

Detailed qualification requirements can be seen at below web address: 

http://www.meski.gov.tr  

7. The Bidders may, upon written application to the following address, purchase the 

Bidding Documents, in Turkish and/or English at 500 TL or equivalent in total (including VAT) 

which is to be deposited at IBAN: TR54 0001 5001 5800 7292 2865 04 of “Mersin Metropol” 

Branch Office of “Vakıflar Bankası” referring also to Contract No. MES2-W1. The fee deposited 

for purchasing the Bidding Documents shall by no means be returned. Bidding Documents may 

be delivered by courier if requested upon submission of a Bank receipt if cargo cost born by the 

receiver. 

8. Bids must be delivered to the address below at or before September 03 at 15:00 hours 

(local time). Bids shall be valid for one hundred and twenty (120) calendar days from the date of 

bid opening and shall be accompanied by a bid security in the same currency with the bid 

currency or in any other convertible currency, and in the sum equal to minimum USD 400,000 

(Four Hundred Thousand American Dollars) equivalent. Electronically submitted bids shall not 

be valid. Bids submitted later than the specified date and time shall be rejected. MESKİ assumes 

no responsibility for postal delays.  

9. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to 

attend at the address below on September 03, 2013 at 15:15 hours (local time).  

Address: Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı  

 Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202  

 Room No: Filitre Toplantı Salonu  

 City: Mersin  

 Country: TURKEY 

 

A Pre-Bid meeting will be held at the following date, time and place:  

Date: August 13, 2013 Time: 10:00 (local time) 

Place: Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 

 Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202  

 Oda No: Filitre Toplantı Salonu 

 Şehir: Mersin  

 Ülke: TÜRKİYE 

10. This Procurement is not subject to Public Procurement Law No. 4734 and Public 

Procurement Contracts Law No. 4735 of Republic of Turkey. 6211/2/1-1 
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İHALE KOMİSYON EK KARARI 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

KARAR NO : 01 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 

ada 4 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 07.05.2013 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 

4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 405,76 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 4 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 405,76 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

- 660.000,00 (Altıyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HAN İNŞ. ve 

İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HAN İNŞ. ve İNŞ. 

MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 650.000,00 (Altıyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SİVAS AKTİF 

ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS AKTİF ENERJİ 

TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının 

Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 6086/1/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 02 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 

ada 5 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 07.05.2013 günü, saat: 14:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 

5 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 448,26 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 5 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 448,26 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

- 775.000,00 (Yediyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HAN 

İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HAN İNŞ. 
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ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 750.000,00 (Yediyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SİVAS AKTİF 

ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS AKTİF ENERJİ 

TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının 

Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 6086/2/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 03 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 

ada 6 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 07.05.2013 günü, saat: 15:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 

6 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 493,19 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 6 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 493,19 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

- 810.000,00 (Sekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HAN İNŞ. ve 

İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HAN İNŞ. ve İNŞ. 

MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 800.000,00 (Sekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SİVAS AKTİF 

ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS AKTİF ENERJİ 

TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının 

Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/3/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 04 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 14 

numaralı parseldeki 712/2400 hissenin (57,00 m2) satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 09.05.2013 günü, saat: 10:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 14 

parseldeki 712/2400 hissenin (57,00 m2) satışı. 
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Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 14 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki 712/2400 hissenin (57,00 m2) satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 52.000,00 (Elliikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ADEM İNAL’a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ADEM İNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

- 49.000,00 (Kırkdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ALİ YÜKSEK’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ALİ YÜKSEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/4/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 05 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 15 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 09.05.2013 günü, saat: 14:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 15 

parselin satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 15 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 246,73 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 225.000,00 (İkiyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ADEM 

İNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ADEM İNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan 

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

kaydedilmesine, 

- 220.000,00 (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ALİ YÜKSEK’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ALİ YÜKSEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

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

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/5/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 06 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 8 

numaralı parseldeki 1270/2400 hissenin (189,89 m²) satışı 
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İHALE TARİH VE SAATİ : 09.05.2013 günü, saat: 09:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 8 

parseldeki 1270/2400 hissenin (189,89 m²) satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 8 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki 1270/2400 hissenin (189,89 m²) satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ömer Faruk 

ZOROĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömer Faruk ZOROĞLU’nun 

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu 

onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/6/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 07 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 17 

numaralı parseldeki 689/2400 hissenin (73,61 m2) satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 09.05.2013 günü, saat: 15:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 17 

parseldeki 689/2400 hissenin (73,61 m²) satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 17 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki 689/2400 hissenin (73,61 m²) satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 45.000,00 (Kırkbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MURAT ÇINAR’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MURAT ÇINAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

- 40.000,00 (Kırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ADEM İNAL’a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ADEM İNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/7/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 08 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Erzincan ili, Merkez İlçesi, İzzetpaşa mahallesi, 2063 ada 

1 numaralı parselin satışı 
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İHALE TARİH VE SAATİ : 13.05.2013 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, İzzetpaşa mahallesi, 2063 ada 1 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.369,80 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, İzzetpaşa mahallesi, 2063 ada 1 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.369,80 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 520.000,00 (Beşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren CENGİZ 

TUYGUN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, CENGİZ TUYGUN’un sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 515.000,00 (Beşyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren POLİMATİK 

TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS POLİMATİK 

TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 

ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 6086/8/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 09 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 350 numaralı 

parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.05.2013 günü, saat: 14:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 350 numaralı 

parselde kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 1.920,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 350 numaralı parselde 

kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 1.920,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 4.500,00 (Dörtbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren KÖKSAL 

ALGÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KÖKSAL ALGÜN’ün sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 4.250,00 (Dörtbinikiyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren DURSUN 

KAYAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına DURSUN KAYAR’ın sözleşmeyi 
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imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına 

sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/9/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 10 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Erzincan ili, Tercan İlçesi, Mercan Beldesi, 363 numaralı 

parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.05.2013 günü, saat: 15:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Tercan İlçesi, Mercan Beldesi, 363 numaralı 

parselde kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 858,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 363 numaralı parselde 

kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 858,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

-• 2.000,00 (İkibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren BARBAROS ERTÜRK’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, BARBAROS ERTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan 

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

kaydedilmesine, 

- 1.750,00 (Binyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren MURAT 

KADIOĞLU’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına MURAT KADIOĞLU’un sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına 

sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/10/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 11 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 

1 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 16.05.2013 günü, saat: 09:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 1 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.541,12 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 1 numaralı 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.541,12 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 19 Temmuz 2013 – Sayı : 28712 

 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

- 43.500,00 (Kırküçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren EKREM 

ÇİLDAĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, EKREM ÇİLDAĞ’ın sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 40.500,00 (Kırkbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren NABİ ÇANLIÖZ’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına NABİ ÇANLIÖZ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

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

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/11/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 12 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 2 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 16.05.2013 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 2 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 851,99 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 2 numaralı 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 851,99 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

- 15.000,00 (Onbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren EKREM ÇİLDAĞ’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, EKREM ÇİLDAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

- 14.000,00 (Ondörtbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SAVAŞ GÜNDÜZ’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına SAVAŞ GÜNDÜZ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

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

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 6086/12/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 13 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 3 

numaralı parseldeki 54852/82690 hissenin (548,52 m²) 

satışı 
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İHALE TARİH VE SAATİ : 16.05.2013 günü, saat: 11:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 3 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın 54852/82690 hissesinin (548,52 m²) satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 3 numaralı 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın 54852/82690 hissesinin (548,52 m²) satışını teminen 

İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. 

Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca; 

- 9.000,00 (Dokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren EKREM ÇİLDAĞ’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, EKREM ÇİLDAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

- 8.000,00 (Sekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SAVAŞ GÜNDÜZ’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına SAVAŞ GÜNDÜZ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

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

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/13/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 14 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5869 ada 

1 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 16.05.2013 günü, saat: 14:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5869 ada 1 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.782,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5869 ada 1 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.782,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale 

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge 

Müdürlüğü İhale Komisyonunca; 

- 5.251.000,00 (Beşmilyonikiyüzellibirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren 

TUGAY EMLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TUGAY EMLAK’ın sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 5.201.000,00 (Beşmilyonikiyüzbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren 

HATEMOĞULLARI YOL YAPI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına 

HATEMOĞULLARI YOL YAPI’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 
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- 4.300.000,00 (Dörtmilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren TEMA 

TEKNİK MÜHENDİSLİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına TEMA TEKNİK 

MÜHENDİSLİK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının 

Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/14/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 15 

İDARENİN ADI  : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5725 ada 

3 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 16.05.2013 günü, saat: 15:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5725 ada 3 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.068,68 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5725 ada 3 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.068,68 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale 

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge 

Müdürlüğü İhale Komisyonunca; 

- 1.010.000,00 (Birmilyononbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren TİMERK 

ENERJİ İLETİM ÜRETİM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TİMERK ENERJİ 

İLETİM ÜRETİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren SEYMEN 

ÖZAYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına SEYMEN ÖZAYDIN’ın sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 970.000,00 (Dokuzyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren TANER 

TUĞCU’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına TANER TUĞCU’un sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına 

sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/15/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 20 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Sivas ili, Divriği İlçesi, Güneş Köyü, 192 ada 2 numaralı 

parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 23.05.2013 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 
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Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Divriği İlçesi, Güneş Köyü, 192 ada 2 numaralı 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 764,22 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Divriği İlçesi, Güneş Köyü, 192 ada 2 numaralı parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 764,22 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

- 21.500,00 (Yirmibirbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren YUSUF 

CULHA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, YUSUF CULHA’ın sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 12.000,00 (Onikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MUHAMMET 

ÖZDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MUHAMMET ÖZDEMİR’in 

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu 

onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/16/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO  : 22 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Samsun ili, Havza İlçesi, İnönü mahallesi, 610 ada 6 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 23.05.2013 günü, saat: 15:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Samsun ili, Havza İlçesi, İnönü mahallesi, 610 ada 6 

numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.436,85 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Samsun ili, Havza İlçesi, İnönü mahallesi, 610 ada 6 numaralı 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.436,85 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

- 611.000,00 (Altıyüzonbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ERTU 

MEŞRUBAT PAZARLAMA VE DAĞITIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi 

çerçevesinde satılmasına, ERTU MEŞRUBAT PAZARLAMA VE DAĞITIM SAN. VE 

TİC.LTD.ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 591.000,00 (Beşyüzdoksanbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren KEMAL 

ZEYBEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KEMAL ZEYBEK’in sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına 

sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  6086/17/1-1 
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SPOR TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ataşehir Belediye Başkanlığından: 

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

İLGİLİ ADRES : Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A 

İLGİLİ TELEFON : (216)570 50 00/1442 

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İHALE TÜRÜ : KİRALAMA 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı 

teklif 

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Barbaros Mahallesi Lale Sk. 1/A-1/B 

HİZMETİN NİTELİĞİ : 2 adet Halı saha,1 adet Otopark, Sporcu soyunma ve 

Yönetim Odası, dinleme Salonu, kafeterya alanı + 

WC’ den oluşan spor tesisi 

İHALE KAYIT NO : 2013/694 

 

 1 - İHALE BİLGİLERİ  

 a) İl/İlçe İstanbul/ Ataşehir  

 b) Mahallesi Barbaros 

 c) Cinsi Spor Tesisi 

 2 - Aylık Muhammen Kira Bedeli 20.000,00.TL + KDV (Yirmibin) + KDV 

 3 - Süresi 10 YIL 

 4 - Geçici Teminat 72.000,00.TL  

 5 - Dosya(Şartname Bedeli) 300,00.TL 

 6 - İhale Tarihi ve Saati 30/07/2013 Saat-11,00 

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler 

Gerçek Kişiler 

1) Dilekçe 

2) Nüfus Cüzdanı Sureti 

3) Kanuni İkametgâh Belgesi 

4) Geçici Teminat makbuzu 

5) İhale dosyası alındı makbuzu 

6) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge. 

7) Şirketin Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri. 

Tüzel Kişilerden 

1) Dilekçe 

2) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri 

3) Ticaret veya Sanayi Odasından 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale 

ilan süresinde alınmış faaliyet belgesi 

4) Geçici Teminat Belgesi 

5) İhale dosyası alındı makbuzu 

6) Vergi Dairesinden ve SGK’dan borcu olmadığına dair belge 

7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri 

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel 

karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra 

zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 
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yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte i ikinci bir zarfa konularak 

kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. 
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklifler ihale saatinden bir saat önce Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilerek 
ilgililerinin Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gereklidir. 

İlan olunur. 6161/1-1 
—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ MINTIKASINDA MEVCUT DEMİRYOLU 
MAKASLARIN ÖZEL AKSAMLARININ VE RAYLARININ ÖLÇÜLMESİ, TAŞLANMASI 

VE ELEKTRİK KAYNAĞI İLE TAMİR İŞLEMİNİN YAPILMASI 
HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/91562 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov. 
d) İhale Dokümanlarının  
Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr                  www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
1 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö 

Mıntıkasında Mevcut Demiryolu Makasların Özel Aksamlarının ve Raylarının Ölçülmesi, 
Taşlanması ve Elektrik Kaynağı İle Tamir İşleminin Yapılması Hizmeti Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 13.08.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6094/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden: 
Enstitümüzde açık bulunan 2. derecedeki doçent kadrosuna “Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent 
alınacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve 
“Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, 
nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
(dört) adet dosyayı ekleyerek ( Uluslararası İlişkiler Teorileri, Avrupa Birliği, Balkanlar Güvenlik 
ve Terörizm konularında araştırma, yayın ve benzeri çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Duyurulur. 
ADRES: 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA 
Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404 6250/1-1 
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Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

İsveç vatandaşı 62947658 nolu pasaport hamili Basem ALDEMİ tarafından 08.07.2010 
tarihinde İpsala Gümrük Müdürlüğünden 10220500T59689 sayılı taşıt kaydına istinaden 
04.01.2011 tarihine kadar yurtta kalma süresi bulunan ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığınca 
09.12.2011 günü ele geçirilen ve süre ihlali nedeni ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 
14.12.2011 gün ve 2011/03 sayı ile tasfiye ambarına alınan US26341 plakalı Peugeot 405 marka 
VF34EDJY271429472 şasi nolu (16 DF 428 sahte plakalı) taşıt ile alakalı olarak Geçici İthal 
Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği" (Seri No: 1) nin 19/1. maddesi hükmü ve 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi gereğince 08.05.2012 tarihli 896 Sayılı Para 
Cezası Kararında belirtilen toplam 596 TL nin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bursa 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi ve belirtilen bu süre içerisinde araçla ilgili gümrük 
işlemlerinin tamamlanmak üzere Müdürlüğümüze müracaat edilmesi aksi takdirde aracın 
gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, Basem ALDEMİ'ye ilanen tebliğ olunur. 6241/1-1 

—— • —— 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:  
İnc. Sor. Değ. Bölümü’nün 01.07.2013 gün ve 23458 sayılı savunma istem yazısı. 
Serpil AKSOY - Özel Ankara Nesil Mesleki Eğitim ve Mes. Yet. ve Dil Kursu Usta 

Öğretici 
“Kursiyerlerden, sınav ve sertifika parası ile kurum kurs ücret ilanında belirtilen ücretten 

fazla para topladığınız” İddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130. 
maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 
gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda: 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 
ilanen tebliğ olunur. 6245/1-1 

————— 
İnc. Sor. Değ. Bölümü’nün 01.07.2013 gün ve 23454 sayılı savunma istem yazısı. 
Abidin GÜÇ - Özel Ankara Nesil Mesleki Eğitim ve Mes. Yet. ve Dil Kursu Müdürü 
1 - Usta Öğretici olarak gösterilen, Nurdan NALBANT, Umay Sima ÖZTEKİN, Fuat 

MERCİMEK, Süheyla YURDAKADİM, Yeliz AYDOĞAN ve Filiz SARIGÜL’ün kursta hiç 
görev yapmadıkları, derslere girmedikleri halde, bu kişileri usta öğretici olarak görev yapmış gibi 
Emine HABİBOGLU'nu ise derslere girmediği halde uzman öğretici olarak görev yapmış gibi 
gösterilmesine devam ettiğiniz, 

2 - Tıp Sekreterliği programında; tüm gruplarda belirlenen gün ve saatler içerisinde yasal 
süresi kadar hiç ders verilmediği ve kursiyerler kursa devam etmediği halde devam etmiş gibi 
gösterdiğiniz, İddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi 
gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 
içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda: 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 
ilanen tebliğ olunur. 6246/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı 
VAKFEDENLER: Mehmet KOCA  
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2013 tarih ve E.2013/206 
K.2013/257 sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür, sosyal ve işletmesi Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na ait olmak üzere cami ve kuran kursları açarak, insanlığın bilgi, görgü ve eğitimine 
katkı sağlayıp, ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.-(Beşyuzbin)TL nakit  
YÖNETİM KURULU: Mehmet Koca, Mustafa Kara, Yalçın Dursun, Sedat Ayyıldız, 

Hacı Abdil Uşaklı 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden 

arta kalan mal varlığı ve hakları mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunlukla alacağı karar 
ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6266/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 
bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Damla Petrol Ticaret Turizm Limited 
Şirketi’nin; BAY/455-227/05066 sayılı lisansında belirtilen Bahçekapı Mahallesi, İstanbul Devlet 
Yolu No:181/A Etimesgut-ANKARA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 
geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 
gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 
06530, Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6247/1-1 

—— • —— 
Bursa-Osmangazi Kaymakamlığından: 

Bursa İli Osmangazi İlçesi Belediyesinde görevli İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ahmet 
DONBALOĞLU, Ruhsat ve Denetim Müdürü Süleyman ERTÜRK, Zabıta Müdürü Erkan 
ALBAYRAK ve Yapı Kontrol Müdür Vekili Müjdat CANLI haklarında, 4483 sayılı Kanun 
gereğince Kaymakamlığımızca verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/45 sayılı Soruşturma İzni 
Verilmemesine İlişkin karar, Müşteki Kenan TUNÇ’a tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı 
Kanunun 28, 29 ve 30. Maddeleri uyarınca ilan tebliği olunur. 6240/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/03/2013 gün ve 117 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2013 tarih ve 1057 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Tunahan Mahallesi imarın 47577 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği” 19/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6177/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 62061/1, 62062/1, 62063/1, 62064/1, 62065/1, 62066/1, 62067/1, 62068/1, 
62068/2, 62069/1, 62070/1, 62071/1, 62072/1, 62073/1, 62074/1 ve 62075/1 ada/parsellere 
yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6226/1-1 
————— 

60652 ada 1 ve 2 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediyemiz 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6227/1-1 
————— 

43441 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.  6228/1-1 
————— 

Yenimahalle 60588 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.  6229/1-1 
————— 

42857 ada 3 parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6230/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd., TBS Petrol Arama Üretim ve Danışmanlık Tic. A.Ş. ile Sonar 

Petrol Arama Üretim Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli 

defterinin 3242 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda hak sıra numarası ruhsat numarası ve 

yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama 

ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 

1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 11.07.2013 tarihinde tadil edilmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

 

Hak Sıra No.Su Ruhsat No.su İntikalden Sonraki Yüzölçümü (H) 

AR/AME-TBS-SNR/5124 3242 49.938 

 6232/1-1 

————— 

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu ve arama 

ruhsatnamesi asli defterinin 3255 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda hak sıra numarası 

ruhsat numarası ve yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit 

edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 

Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 11.07.2013 tarihinde tadil 

edilmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

 

Hak Sıra No.Su Ruhsat No.su İntikalden Sonraki Yüzölçümü (H) 

AR/GMŞ/5068 3255 48.525 

 6233/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 11.07.213        Karar No:6694 

HAK SAHİBİ ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik 

ve Tic. A.Ş. 

- MERKEZ ADRESİ : Adıyaman Kahta Karayolu 17.km Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği 

Adıyaman 

- TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Cad. No: 86, 06520, Balgat-Ankara 

HAK TESİSİ YAPILACAK ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Madison Turkey LLC. 

- MERKEZİ  : 3500 South Dupont Highway, City of Dover, State 

of Delaware, 19901, USA 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No: 21/394, 

06680 Kavaklıdere, Çankaya-Ankara 
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TESİS VE TESCİL EDİLECEK 

PETROL HAKKININ MAHİYETİ : GüneyYıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik 

ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu İR/GYP/81-

723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol 

işletme ruhsatı üzerinde aşağıda (a), (b) 

maddelerinde belirtilen hususların Madison 

(Turkey) LLC Şti. lehine bir hak, Güney Yıldızı 

Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. 

aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline 

tescili. 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 29.03.2013, 03.04.2013, 17.04.2013 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu 

İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatı üzerinde; 

a) Madison Turkey LLC. Şirketine İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 

adet petrol işletme ruhsatının Petrol Sicili’nde kayıtlı tarif ve tasviri belirtilen sahalar için iş bu 

ruhsatların mevcudiyeti müddetince üretilecek petrolden % 4 kar hissesi tesis (ORRI) ettirileceği. 

b) Madison Turkey LLC. Şirketi lehine tesis edilen hakkın mahiyeti, hesaplanış şekli ve 

diğer ilgili tüm detayların taraflar arasındaki 12.08.2011 tarihli sözleşme ile düzenlendiği. 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.08.2011 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında, 

Petrol Kanunu’nun 34/2 (c, d), 35, 36 maddelerine istinaden Madison Turkey LLC. Şti. lehine bir 

hak, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş aleyhine bir takyit olarak tesisi 

ve Petrol Siciline tescili için 29.03.2013, 03.04.2013 ve 17.04.2013 tarihlerinde Genel 

Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Milli menfaatler ve Petrol 

Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 

tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu 

İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatı üzerinde yukarıda 

(a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi, ve 

taraflar arasında 12.08.2011 tarihinde imzalanan “İmtiyaz Sözleşmesinin” kendi aralarında geçerli 

olması şartıyla, Madison (Turkey) LLC. lehine bir hak, Güney Yıldızı Petr. Ür. Sond. Müt. ve 

Tic. A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü 

maddesine istinaden, mülga 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince 

karar verilmiştir. 6234/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.07.2013       Karar No: 6687 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş 

- MERKEZ ve TÜRKİYE’DEKİ 

ADRESİ : Dumluca Sokak No:19  06530 Beysukent- 

ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 09.05.2013-13.05.2013 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : Sahadan kısmı terk 

- KAPSADIĞI İLLER : Konya, Aksaray 

- TADİLDEN SONRAKİ 

YÜZÖLÇÜMÜ : 42.549 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/ARR/4074 
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ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş Konya ve Aksaray İlleri dahilinde 

11.09.2005 tarih 2742 sayılı petrol arama ruhsatıyla iktisap etmiş olduğu 46.526 hektarlık arama 

sahasından, 3.977 hektarlık “A” parçasının kısmi terki için müracaat etmiş ve terk Petrol 

Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince 10.06.2013 tarihinde kesinleşmiştir. 

Adı geçen şirket 10.06.2013 tarihinde kesinleşen terk sonucunda arama sahasının son 

durumunun tarif ve tasvirinin; 

1/25.000 ölçekli L31-d2 haritasındaki 934,6 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-64° 00’ 

doğrultuda ve 2.850 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 13.870 metre güneyde (b)’ye 

doğru çizgi, (b)’den 2.922 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 13.870 metre güneyde (d)’ye 

doğru çizgi, (d)’den 3.658 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 7.243 metre kuzeyde (f)’ye 

doğru çizgi, (f)’den 5.483 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 7.243 metre güneyde (h)’ye 

doğru çizgi, (h)’den 12.804 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, ( i) köşesi 1/25.000 ölçekli L30-c3 

haritasındaki 1.075,2 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-216° 30’ doğrultuda ve 570 metre 

uzaklıktadır.(i)’den 3.699 metre kuzeyde (j)’ye doğru çizgi (j)’den 2.925 metre doğuda (k)’ye 

doğru çizgi, (k)’den 24.041 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 16.042 metre doğuda 

başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi ile kapanan ruhsatın iç kenarlarının anlatımı; 

1/25.000 ölçekli L31-d1 haritasındaki 970,1 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-121° 45’ 

doğrultuda ve 1.120 metre uzaklıktaki (m) köşesinden başlayarak 6.319 metre güneyde (n)’ye 

doğru çizgi, (n)’den 5.116 metre batıda (o)’ya doğru çizgi, ( o) köşesi 1/25.000 ölçekli L31-d4 

haritasındaki 1.036 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-223° 30’ doğrultuda ve 1.640 metre 

uzaklıktadır. (o)’dan 6.319 metre kuzeyde (p)’ye doğru çizgi (p)’den 5.112 metre doğuda 

başlangıç noktası olan (m)’ye doğru çizgi, şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir. 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahadan kısmı terk suretiyle arama 

sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve 

esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir. 

 6235/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 11.07.2013       Karar No: 6695 

HAK SAHİBİ ŞİRKETLERİN: 

- TİCARİ UNVANLARI : 1) Aladdin Middle East Ltd. 

2) Güney Yıldızı Petr. Ür. Sond. Müt. ve Tic. 

A.Ş. 

- MERKEZLERİ : 1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 

USA 

2) Adıyaman-Kahta K.yolu 17.Km. Uludam 

Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, 

ADIYAMAN 

- TÜRKİYE’DEKİ 

ADRESLERİ : 1) İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok, 

No:21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya-

ANKARA 

2) Söğütözü Caddesi No: 23, 06520 Söğütözü/ 

Ankara 
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HAK TESİS EDİLECEK ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI  : Madison (Turkey) LLC 

- MERKEZİ  : 3500 South Dupont Highway, City of Dover, 

State of Delaware, 19901, USA 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No: 21/394, 

06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA 

TESİS VE TESCİL EDİLECEK PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra 

no.lu birleştirilmiş petrol işletme ruhsatları 

üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 

30.12.2008 tarih ve 5772 sayılı Petrol Hakkına 

Müteallik Kararı ile Petrol Siciline tescil olunan 

hakların terkin edilmesi ve yeni hak tesisi. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 29.03.2013, 17.04.2013 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd. (Aladdin), Güney Yıldızı Petr. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş. 

(Güney Yıldızı) ve Madison (Turkey) LLC. Şti.’nin, Aladdin ve Güney Yıldızı Şirketlerinin 

müştereken sahip bulundukları ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu 

birleştirilmiş petrol işletme ruhsatlarında; 

Evvelce söz konusu ruhsatlar üzerinde 30.12.2008 tarih ve 5772 sayılı petrol hakkına 

müteallik kararla tescil olunan hakların terkin edilmesini bununla birlikte, 

ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme 

ruhsatlarının müracaat dosyasında tarif ve tasvirleri belirtilen (A), (B) ve (C) kısımları üzerinde; 

a) Madison (Turkey) LLC. Şirketine dosyasında tarif ve tasviri belirtilen (A) işaretli 

çekirdek sahada ve (B) ve (C) işaretli sahalar dışında, mevcut kuyulardan yapılacak üretimde % 4 

ve çekirdek saha dışında yeni açılacak kuyulardan yapılacak üretimden % 6 kar hissesi tesis 

(ORRI) ettirileceği, 

b) Madison (Turkey) LLC. lehine ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu 

birleştirilmiş petrol işletme ruhsatları üzerine tesis edilecek hakkın, ruhsatların mevcudiyeti 

sürdüğü müddetçe geçerli olacağı, 

c) Madison (Turkey) LLC. Şirketi lehine tesis edilen hakkın mahiyeti, hesaplanış şekli ve 

diğer ilgili tüm detayların taraflar arasındaki 12.08.2011 tarihli sözleşme ile düzenlendiği, 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.08.2011 tarihli “İmtiyaz Sözleşmesi” 

çerçevesinde, Madison (Turkey) LLC. Şirketi lehine bir hak, Aladdin ve Güney Yıldızı Şirketleri 

aleyhine birer takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için mülga 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 34/2(c, d), 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C ve 49/D maddelerine istinaden 

Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

- Evvelce söz konusu ruhsatlar üzerinde 30.12.2008 tarih ve 5772 sayılı petrol hakkına 

müteallik kararla tescil olunan hakların terkin edilmesine, 

- Ayrıca ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme 

ruhsatları üzerinde; yukarıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların Madison (Turkey) 

LLC. Şirketi lehine bir hak, Aladdin ve Güney Yıldızı Şirketleri aleyhine bir’er takyit olarak 

tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine, tarafların 12.08.2011 tarihinde imzaladıkları “İmtiyaz 

Sözleşmesi”nin kendi aralarında geçerli olması ve Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi 

şartlarıyla, 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü 

maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince 

karar verilmiştir. 6236/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/75321 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 

İl/İlçe Diyarbakır/Yenişehir 

Adresi 
Ekinciler Caddesi Kışla Sokak  

No: 11 Yenişehir/Diyarbakır 
Tel-Faks 0412 2289007 – 412 2242021 

Posta Kodu 21100 E-Mail diyarbakir@kyk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cihan Kayaalp  

Adresi 

Kooperatifler Mahallesi Ekinciler 

Caddesi Devran Apt. A Blok Kat: 3/10 

Yenişehir/Diyarbakır 

 

T.C. Kimlik No. 15715963298  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5350113763  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
— Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği
— Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
— Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları

Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
— Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı

Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— Cıvatalar-Genel Kaldırma Amaçlı, Dövme Çelikten, Halka Başlı-Kalite Sınıfı 4 ile

İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3266) (No: MSG-MS-2013/16)
— INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)
— Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ

(SGM-2012/13)
— Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3)

(No: MSG-MS-2013/15)
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

NOT: 18/7/2013 Tarihli ve 28711 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Ankara Üniversitesi
ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesine Ait Yönetmelikler ile İçişleri
Bakanlığına Ait Tebliğ yayımlanmıştır.

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


