T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
9 Ekim 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28790

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı : 2013/5303
4 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda İşbirliğine Dair
Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/7/2013 tarihli ve 608641 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5314
8/1/2013 tarihinde Niamey’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İçme Suyu Temini ve Sanitasyonu Alanlarında İşbirliği
Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/7/2013 tarihli ve 665986 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 19/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ

M. ŞİMŞEK

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5346
Kars İlinde tesis edilecek Yağmur Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla
ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/8/2013 tarihli ve 1257 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

M. GÜLER
Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5347
Sakarya İli, Erenler ve Arifiye ilçelerinde tesis edilecek doğalgaz dağıtım sisteminin
yapımı amacıyla, ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/8/2013 tarihli ve 1258 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

M. GÜLER

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5360
İzmir İli, Bergama İlçesinde tesis edilecek Düzova Rüzgar Elektrik Santralinin yapımı
amacıyla, ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine
adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/8/2013 tarihli ve 1236 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

M. GÜLER

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5408
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının 30/9/2013 tarihli ve 5884 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

T. YILDIZ

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

E. BAYRAKTAR

H. YAZICI

T. YILDIZ

S. KILIÇ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5408 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 40 – Kurban Bayramı tatili nedeniyle;
a) 12 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 01.00’dan başlayarak 21 Ekim 2013 Pazartesi
günü saat 03.00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,
b) 15 Ekim 2013 Salı günü saat 00.00’dan başlayarak 18 Ekim 2013 Cuma günü saat
24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu
taşıma hizmetlerinden yararlananlar,
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2013/5409
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere,
anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2013 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının
10/10/2013, diğer yarısının 24/12/2013 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 25/9/2013
tarihli ve 8554 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

T. YILDIZ
Dışişleri Bakanı V.

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı

E. BAYRAKTAR
H. YAZICI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
8 Ekim 2013
69471265-305-8735
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın Yıllık Toplantıları’na katılmak üzere;
9 Ekim 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne 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
68244839-140.03-270-583

—————
8 Ekim 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 8/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8735 sayılı yazınız.
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın Yıllık Toplantıları’na katılmak üzere,
9 Ekim 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne 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
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T.C.
BAŞBAKANLIK

8 Ekim 2013

69471265-305-8736
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 4/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8644 sayılı yazımız.
b) 4/10/2013 tarihli ve 68244839-140.03-268-579 sayılı yazınız.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademik Yılı ile Bilgi Teknolojileri Merkezinin
açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren BosnaHersek ve Karadağ Cumhuriyetleri’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,
Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, program değişikliği nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali YILDIRIM’ın seyahati 8 Ekim 2013 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu
tarihten itibaren geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN

—————

Başbakan

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Ekim 2013

68244839-140.03-271-584
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: a) 4/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8644 sayılı yazınız.
b) 4/10/2013 tarihli ve 68244839-140.03-268-579 sayılı yazımız.
c) 8/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8736 sayılı yazınız.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademik Yılı ile Bilgi Teknolojileri Merkezinin
açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren BosnaHersek ve Karadağ Cumhuriyetleri’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,
Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, program değişikliği nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali YILDIRIM’ın seyahati 8 Ekim 2013 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu
tarihten itibaren geçerli olması uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Avrupa Birliği Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2/8/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2012

Sağlık Bakanlığından:

28352

—— • ——

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi
ve faaliyetlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, kaliteli ve verimli hizmet
sunmalarını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum/kuruluşları
ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait tıbbi laboratuvarları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve
Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 7 nci maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011
tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
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c) Birincil patoloji laboratuvarı: Hastaya ait patoloji numunelerini ve bunlardan üretilen
verileri saklayan ve gerektiğinde konsültasyon amacıyla belirlenen tıbbi laboratuvara gönderen
patoloji laboratuvarını,
ç) Dış kalite değerlendirme: Tıbbi laboratuvarların test sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak veya yükseltmek amacıyla tıbbi laboratuvarın dışındaki bir sistem/kurum/kuruluş tarafından düzenlenen içeriği veya konsantrasyonu bilinen ya da bilinmeyen numunelerle yapılan
izleme ve değerlendirme çalışmasını,
d) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Hastabaşı testleri: Kalıcı ve özel bir alan gerektirmeksizin, hastanın bulunduğu yerin
yanında hemşire, hekim, tıbbi laboratuvar teknikeri veya tıbbi laboratuvar teknisyeni tarafından
gerçekleştirilen, elde taşınabilen veya hasta başına geçici olarak getirilebilen kit, cihaz veya
aygıtlar ile yapılabilen testleri,
g) İç kalite kontrol: Analitik sürecin kalitesini değerlendirmek ve sonuçların güvenilirliğini yükseltmek amacıyla tıbbi laboratuvar tarafından yapılan kalite kontrol çalışmasını,
ğ) İkincil patoloji laboratuvarı: Konsültasyon amacıyla gönderilen hastaya ait patoloji
numuneleri ve bunlardan üretilen verileri kabul eden ve değerlendirerek rapor yazan patoloji
laboratuvarını,
h) Klinik/Servis testleri: Yataklı tedavi kurumlarında sadece kendi hastaları ile sınırlı
kalması koşuluyla, ilgili klinik uzmanı tarafından mikroskopla incelenen numuneler ile yapılan
testler ve kurumda bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi laboratuvar uzmanlık ana dallarında çalışılmayan testleri,
ı) Komisyon: Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonunu,
i) Laboratuvar dışı testler: Muayenehanede yapılabilecek testler, hasta başı testler ile
klinik/serviste yapılan testleri,
j) Merkezi laboratuvar: Birden fazla uzmanlık dalında faaliyet göstermek üzere kurulan,
aynı fiziki alanda veya laboratuvar girişinden itibaren tüm laboratuvar arası asansör ve merdiven kullanımı dahil bütünlük ve müstakiliyet arz eden ve her bir uzmanlık dalı için ayrı tıbbi
laboratuvar birim sorumlusu bulunan tıbbi laboratuvarı,
k) Muayenehanede yapılabilecek testler: Basit hizmet laboratuvarında yapılan testler
ile hekimin yalnızca muayene ettiği hastaya yönelik tanıyı güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu mikroskobik testleri,
l) Müdürlük: Bakanlık il/ilçe sağlık müdürlüklerini,
m) Özel müstakil tıbbi laboratuvar: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından müstakil olarak
açılan ve işletilen tıbbi laboratuvarı,
n) Özel sağlık kuruluşu bünyesindeki tıbbi laboratuvar: Özel hastane, tıp merkezi ve
poliklinik bünyesinde faaliyet göstermek amacıyla açılan tıbbi laboratuvarı,
o) Özel tıbbi laboratuvar: Özel müstakil tıbbi laboratuvarlar ile özel sağlık kuruluşu
bünyesindeki tıbbi laboratuvarları,
ö) SKYS: Sağlık Kuruluşları Yönetim Bilgi Sistemini,
p) Test: Tıbbi laboratuvara gelen veya tıbbi laboratuvarda alınan bir numunede bir veya
daha fazla parametrenin aynı anda çalışılabilmesine imkan sağlayan ve analiz öncesi (preanalitik), analiz (analitik), analiz sonrası (postanalitik) tüm evreleri kapsayan süreci/çalışmaları,
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r) Tıbbi laboratuvar: İnsanlarda, sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin
veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu laboratuvarları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Komisyonun teşkili
MADDE 5 – (1) Tıbbi laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması
amacıyla tıbbi laboratuvarlar ve testlerle ilgili bilimsel görüş vermek üzere, Bakanlıkça Komisyon oluşturulur.
(2) Komisyon, Genel Müdür veya en az daire başkanı düzeyinde bir yetkili başkanlığında toplanır. Komisyon üyeleri Genel Müdürün teklifi ile Bakan tarafından görevlendirilir.
Komisyon, 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma
Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa göre tıbbi laboratuvar açma yetkisi
bulunan uzmanlık dallarından ve en az doçent/eğitim görevlisi olan asgari birer temsilci olmak
üzere, toplam yedi üyeden oluşur.
(3) Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(4) Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Bu üye sonraki dönemlerde tekrar Komisyon üyesi olamaz.
Komisyonun görevleri
MADDE 6 – (1) Komisyon tavsiye kararı alır. Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun olarak sağlamaları gereken asgari standartlar
ve kalite standartlarının belirlenmesi ile ilgili görüş bildirmek.
b) Test bazında referans yetkili laboratuvar ölçütleri ile ilgili görüş bildirmek.
c) Tıbbi laboratuvarlar tarafından kullanılan yöntemlere ilişkin görüş bildirmek.
ç) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik konularda gerekli çalışmaları
yapmak.
Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Komisyon, Başkanın daveti üzerine, yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Bakanlık gerektiğinde Komisyonu toplantıya
çağırabilir. Komisyon, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.
(2) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve en az yedi gün önce üyelere bildirilir. Üyeler tarafından ayrıca gündeme alınması talep edilen konular değerlendirilmek
üzere, toplantıdan en geç üç gün önce sekretaryaya bildirilir.
(3) Komisyon kararları, toplantı tutanağına yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara katılmayanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Karşı görüş gerekçesi, karar altında veya ekinde belirtilir.
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(4) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde yurt içinden veya yurt dışından uzman
veya uzmanlar toplantıya davet edilebilir veya görüşleri alınabilir. Toplantıya davet edilen uzmanlar Komisyon çalışmaları ile ilgili oylamaya katılamazlar.
(5) Komisyonun görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak üzere, Bakanlık tarafından görev süresi ve üye sayısı belirlenen alt komisyonlar veya çalışma grupları oluşturulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Laboratuvarların Kuruluşu, Ruhsatlandırılması, Sınıflandırılması,
Görevleri, Çalışma Esasları, Fiziki Şartları ve Tıbbi Laboratuvar
Dışında Uygulanan Testlere İlişkin Hususlar
Tıbbi laboratuvarların kuruluşu
MADDE 8 – (1) Tıbbi laboratuvarlar sağlık kurum veya kuruluşları bünyesinde veya
müstakil olarak kurulabilir.
Tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılması
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarları ruhsatlandırılır.
Tıbbi laboratuvarların sınıflandırılması
MADDE 10 – (1) Tıbbi laboratuvarlar üç sınıfa ayrılır:
a) Basit hizmet laboratuvarı.
b) Kapsamlı hizmet laboratuvarı.
c) Eğitim hizmet laboratuvarı.
Tıbbi laboratuvarların görevleri
MADDE 11 – (1) Basit hizmet laboratuvarı; ayakta teşhis ve tedavi yapılan kurum veya
kuruluş ile birinci basamak sağlık hizmeti veren halk sağlığı laboratuvarları, laboratuvar uzmanı
olmadan sadece kendi hastalarına yönelik ek-9’da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlardır. Basit hizmet laboratuvarında yapılan test sonuçlarından, testi isteyen hekim sorumludur. Bu testlerin varsa kalite kontrolü ve kalibrasyon sonuçları bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak kayıt altına alınır ve saklanır.
(2) Kapsamlı hizmet laboratuvarı; her bir anadal için en az bir tıbbi laboratuvar uzmanı
ile bir birim sorumlusunun bulunduğu ve uzmanlık alanı ile ilgili laboratuvar testlerini uygulayabilen tıbbi laboratuvardır.
(3) Eğitim hizmet laboratuvarı; her bir anadal için en az iki tıbbi laboratuvar uzmanı
ve bir tıbbi laboratuvar birim sorumlusunun bulunduğu, tıbbi laboratuvar uzmanlık alanında
eğitim veren, üniversite ile eğitim ve araştırma hastanelerinde kurulabilen tıbbi laboratuvardır.
(4) Kamu sahipliğindeki kurum/kuruluşlarda, ruhsatlı tıbbi laboratuvarlarına bağlı aynı
uzmanlık dalındaki birim sorumlusunun sorumluluğunda olmak kaydıyla, Bakanlıkça gözetimli
hizmet laboratuvarı kurulmasına izin verilebilir. Gözetimli hizmet laboratuvarlarında Bakanlıkça belirlenen testler çalışılır.
(5) Test bazında referans yetkili laboratuvar; referans olunan testin doğrulamasını yapan, gerektiğinde yeni yöntemlerin geçerli kılınmasını sağlayan, Bakanlık tarafından oluşturulan tıbbi laboratuvar ağı içinde yer alan ve Ulusal Referans Hizmet Laboratuvarına karşı sorumlu olan tıbbi laboratuvardır. Test bazında referans yetkili laboratuvar olabilme ölçütleri ve
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görevleri Bakanlıkça belirlenir. Test bazında referans yetkili laboratuvar olmak isteyen tıbbi
laboratuvar, referans olmak istediği uzmanlık dalında ruhsatlı olmalıdır. Bakanlıkça, başvurusu
uygun görülen laboratuvarlara, test bazında referans yetkili laboratuvar yetki belgesi verilir.
(6) Ulusal Referans Hizmet Laboratuvarı; referans olduğu tanı testi ile ilgili olarak
kalite kontrol, laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri, eğitim, denetim ve danışmanlık yapan
ve tıbbi laboratuvar ağı içinde yer alan diğer tıbbi laboratuvarların verilerini değerlendiren,
ulusal düzeyde strateji oluşturan, uluslararası ağlarla işbirliğinde bulunan ve uluslararası düzeyde ülkeyi temsil eden tıbbi laboratuvardır.
(7) Gerekli hallerde yapısı ve görevleri Bakanlık tarafından belirlenen ulusal tıbbi laboratuvar ağları oluşturulabilir.
Tıbbi laboratuvarların çalışma esasları
MADDE 12 – (1) Tıbbi laboratuvarlar, sekiz saatten az olmamak üzere hizmet sunarlar.
Ancak kurum/kuruluş bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, mesai saatleri dışında hizmet bütünlüğünü bozmayacak şekilde gerekli tedbirleri alırlar.
(2) Tıbbi laboratuvarlar, Bakanlık tarafından yayımlanan kalite standartlarına uygun
şekilde hizmet sunarlar.
(3) Tıbbi laboratuvarda donanım, bilgisayar veya otomatize sistemlerin kullanımı, analiz raporlarının klinisyene/kullanıcıya ulaştırılması ve kayıt altına alınması, saklanması, verilerin gönderilmesi ve verilere tekrar erişimi sağlamak üzere düzenleme yapılır.
(4) Tıbbi laboratuvarda testlerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun, geçerliliği kabul edilmiş yöntemler kullanılarak çalışılması esastır. Ulusal veya uluslararası yöntem
bulunmadığında, bilimsel geçerliliği Komisyon tarafından uygun bulunan yöntemler kullanılır.
(5) Tıbbi laboratuvarda test sonuçlarının güvenilir ve doğru olarak zamanında verilmesi
için gerekli tedbirler alınır.
(6) Tıbbi laboratuvar, 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan bildirimleri ve
Bakanlığın istediği verileri Bakanlığa göndermek zorundadır.
(7) Raporlanan tıbbi laboratuvar testlerine ilişkin numunelerin saklanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(8) Tıbbi laboratuvarda raporlar ve kayıtlar en az otuz yıl, elektronik kayıtlar yedekleme
ile birlikte süresiz, numuneler ve lamlar bozulmayacak şekilde uygun şartlarda sonuç raporlanıncaya kadar muhafaza edilir. Ancak tıbbi patoloji laboratuvarlarında örnekleme yapılan dokular rapor çıktıktan sonra en az bir ay, lamlar en az on yıl, bloklar ise en az yirmi yıl muhafaza
edilir. İç ve dış kalite kontrol değerlendirme sonuçları tıbbi laboratuvarda en az beş yıl, cihaz
test kalibrasyon sonuçları en az bir yıl süre ile muhafaza edilir.
(9) Tıbbi laboratuvarda tutulan kayıt defterleri, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından
ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler,
güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir. Elektronik ortamdaki kayıtların,
denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha
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önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanununa göre elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, Resmi kayıt olarak kabul
edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır.
(10) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı
takip eden tabip haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin onayından sonra raporda değişiklik yapılmaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka kayıtlarına,
tıbbi laboratuvar mesul müdürü veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların
resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir.
Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, tıbbi laboratuvar birim sorumlusu ve mesul müdürüne aittir.
(11) Tıpta uzmanlık eğitimi verilen kurumlarda, tıbbi laboratuvarlar, eğitim ve araştırma
amacıyla da kullanılabilir.
(12) Patoloji konsültasyonuna ilişkin olarak aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) Tıbbi patoloji laboratuvarlarına kabul edilerek işleme alınan numunelerden üretilen
her türlü numune ve bunlardan üretilen veriler hastaya aittir. Tıbbi patoloji laboratuvarı, numune
ve bunlardan üretilen verileri bu maddenin sekizinci fıkrasında yer alan asgari sürelerde saklamakla yükümlüdür.
b) Birincil patoloji laboratuvarı, hasta veya yasal temsilcisinin yazılı rızasını almak
kaydıyla patoloji numunelerini ve bunlardan üretilen verileri konsültasyon amacıyla belirleyeceği ikincil patoloji laboratuvarına veya tıbbi patoloji uzmanına gönderebilir.
c) Birincil patoloji laboratuvarı, hasta veya yasal temsilcilerinin yazılı başvurusu ile
verilen numune ve numunelerden üretilen verileri, belirlenen ikincil patoloji laboratuvarına
iletilmek üzere hastanın kendisine veya yasal temsilcisine teslim eder veya uygun göreceği güvenli olan diğer bir yöntem ile konsültasyona gönderir.
ç) Birincil patoloji laboratuvarının talep etmesi halinde, konsültasyon sonuçlandıktan
sonra ikincil patoloji laboratuvarına gönderilen patoloji numuneleri ve bunlardan üretilen veriler, konsültasyon raporu ile birlikte birincil patoloji laboratuvarına iade edilir. Ancak ikincil
patoloji laboratuvarında üretilen numune ve verilerin, birincil patoloji laboratuvarına gönderilme zorunluluğu yoktur.
d) Ek-4’te yer alan Patoloji Konsültasyon İstek Formu kullanılarak konsültasyon talep
edilir.
e) Birincil ve ikincil patoloji laboratuvarları konsülte edilen materyal için ayrı ayrı rapor
hazırlar ve her rapordan, raporu onaylayan tıbbi patoloji uzmanı sorumludur.
(13) Tüberküloz tetkiki yapan tıbbi laboratuvarlar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre faaliyet gösterir.
(14) Yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve maddelerin analizini yapan tıbbi laboratuvarlar ile alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerindeki tıbbi laboratuvarların çalışma usul
ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
Tıbbi laboratuvarların fiziki şartları
MADDE 13 – (1) Tıbbi laboratuvarın fiziki alanı; tıbbi laboratuvar teknik alanı, destek
alanları ve ofis alanları olmak üzere üç temel kısımdan oluşur.
a) Tıbbi laboratuvar teknik alanı; tıbbi laboratuvar hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde
gerekli bütün donanım ve şartların sağlandığı ve tıbbi laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü
yerdir.
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b) Tıbbi laboratuvar destek alanları; en az bir numune kabul birimi, numune alma odası/alanı ve malzeme depolanması için uygun alandan oluşur. Bu alanlar, tıbbi laboratuvar teknik
alanı ile fonksiyonel bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenir. Kurum/kuruluş bünyesinde olan
tıbbi laboratuvarlarda numune alma odası/alanı poliklinik katında da bulunabilir.
c) Tıbbi laboratuvar ofis alanları; hasta kabul, bekleme yeri, sekretarya, tuvaletler, uzman odası ve personel dinlenme bölümleri gibi bölümleri içerir. Bu alanlar kurum içinde ortak
kullanılabilirler. Ancak bu bölümler tıbbi laboratuvar teknik alanının içinde yer alamaz.
(2) Tıbbi laboratuvarlar, sınıflarına uygun aşağıdaki fiziki şartları yerine getirecek şekilde yapılandırılır:
a) Basit hizmet laboratuvarında, teknik alan en az 10 metrekare büyüklüğünde olmalıdır.
Tıbbi laboratuvar destek ve ofis alanları toplamı 10 metrekareden küçük olamaz.
b) Eğitim ve kapsamlı hizmet laboratuvarında, tıbbi laboratuvar teknik alanı, her bir
laboratuvar dalının ayrı konumlanması durumunda her biri için en az 30 metrekare, tıbbi laboratuvar destek ve ofis alanları toplamı ise en az 20 metrekare; merkezi laboratuvarda, tıbbi laboratuvar teknik alanı en az 40 metrekare, tıbbi laboratuvar destek ve ofis alanları toplamı ise
30 metrekare büyüklüğünde olmalıdır. Eğitim veya kapsamlı hizmet laboratuvarları teknik
alanlarının toplamının 100 metrekareyi aşması durumunda, bu alanın en az % 30’u kadar tıbbi
laboratuvar destek ve ofis alanları tahsis edilir.
1) Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarları besiyerini kendisi yapması durumunda ayrıca
besiyeri hazırlama odası bulundurur.
2) Tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında idrar ve gaita testleri ayrı
bir oda/alanda çalışılır veya aynı teknik alan içerisinde ve havalandırması olan en az 7,5 metrekare ayrı bir oda/alanda veya çeker ocak ortamında çalışılabilir.
3) Tıbbi patoloji laboratuvar teknik alanı; boyama/özel işlem odası/alanı, doktor mikroskopi inceleme odası/alanı, arşivleme odası ve kimyasal buhar veya gazlar için özel olarak
havalandırma sistemi bulunan makroskopi odasından oluşur.
4) Tıbbi laboratuvarda özel ve ileri teknik gerektiren testler için gerektiğinde uygun
alan ayrılır.
(3) Tıbbi laboratuvarlar ayrıca aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
a) Kurumda/Tıbbi laboratuvarda, engelli kullanımına uygun lavabo ve tuvalet bulunmalıdır.
b) Tıbbi laboratuvar, hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli enerji, güç kaynağı,
su, iletişim, bilişim gibi ortam destek sistemlerini içerecek şekilde yapılandırılır.
c) Tıbbi laboratuvar teknik alanlarının kapıları, acil durumda çıkışa engel olmayacak
şekilde otomatik kayar kapı veya dışarı doğru açılabilen kapılar olmalıdır. Tıbbi laboratuvara
yetkisiz kişilerin girişlerine engel olacak şekilde düzenleme yapılır.
(4) Tıbbi laboratuvarda yeterli aydınlatma sağlanır ve çalışan sağlığını olumsuz etkileyen gürültü düzeyini aşmayacak önlemler alınır.
Tıbbi laboratuvar dışında uygulanan testlere ilişkin hususlar
MADDE 14 – (1) Tıbbi laboratuvar dışında klinik/servis testleri, hastabaşı testleri ve
muayenehanede yapılabilecek testler çalışılabilir.
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(2) Hasta başı test cihazlarının envanteri tutularak, kalibrasyon ve kalite kontrol çalışmaları ile bu cihazlarda çalışılmış olan tüm test sonuçları kayıt altına alınır. Bu cihazların kullanıldığı birimlerde, hasta başı test cihazları sorumlusu belirlenir ve sorumlu, kalite kontrol sonuçlarını tıbbi laboratuvar uzmanına bildirir.
(3) Muayenehanede yapılabilecek testler, ilgili hekim veya tıbbi laboratuvar
teknikeri/teknisyeni tarafından çalışılır.
(4) Klinik/Servis testlerinin kalite kontrolü ve kalibrasyonları yapılır ve sonuçları kayıt
altına alınarak saklanır. Klinik/Servis test listesi Bakanlığa bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Laboratuvar Personeli, Tıbbi Laboratuvar Personelinin
Görev ve Sorumlulukları, Personelin Eğitimi
Tıbbi laboratuvar personeli
MADDE 15 – (1) Tıbbi laboratuvar teknik personelinin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel müstakil tıbbi laboratuvarlarda, tam zamanlı ve kadrolu olarak görev yapan
tıbbi laboratuvar uzmanlarından birisi; hastanelerde, hastanenin başhekimi/mesul müdürü;
tıp/dal merkezlerinde kuruluşun mesul müdürü, tıbbi laboratuvar mesul müdürüdür. Özel müstakil tıbbi laboratuvarlarda yalnızca bir birim sorumlusunun bulunduğu tıbbi laboratuvarlarda
birim sorumlusu aynı zamanda tıbbi laboratuvar mesul müdürü olarak görev yapar. Mesul müdür yetkisini birim sorumlularından birine devredebilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
ait olan tıbbi laboratuvarlarda, tıbbi laboratuvarlardan sorumlu olan yönetici tıbbi laboratuvar
mesul müdürüdür.
b) Aynı dalda birden fazla uzmanın bulunduğu tıbbi laboratuvarlarda, bu uzmanlardan
birisi mesul müdür tarafından tıbbi laboratuvar birim sorumlusu olarak görevlendirilir. Eğitim
ve araştırma hastaneleri ve üniversitelerde tıbbi laboratuvar birim sorumlusu, eğitim hizmetlerini aksatmayacak şekilde görev yapar. Özel tıbbi laboratuvarlarda her bir uzmanlık dalı için,
kuruluşun kadrosunda çalışan uzmanlardan birisi tıbbi laboratuvar birim sorumlusu olarak görevlendirilir ve müdürlüğe bildirilir.
c) Tıbbi laboratuvarlar, tıbbi laboratuvar sınıfına ve uzmanlık dalına uygun tıbbi laboratuvar uzmanı bulundurur.
ç) Tıbbi laboratuvarlarda, tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeni bulundurulur.
(2) Tıbbi laboratuvarda aşağıda belirtilen asgari sayıda personel bulundurulur:
a) Basit hizmet laboratuvarında ve gözetimli hizmet laboratuvarında en az bir tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeni bulundurulur.
b) Kapsamlı hizmet laboratuvarında her bir tıbbi laboratuvar dalı için, en az bir tıbbi
laboratuvar uzmanı yanında en az bir tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeni bulundurulur. Tıbbi
patoloji laboratuvarında otopsi yapılması durumunda ayrıca bir tıbbi laboratuvar/patoloji laboratuvar teknikeri veya tıbbi laboratuvar teknisyeni bulundurulur.
c) Eğitim hizmet laboratuvarında her bir tıbbi laboratuvar dalı için en az iki uzman ve
en az üç tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeni bulundurulur.
ç) Test bazında referans yetkili laboratuvarda, en az bir tıbbi laboratuvar uzmanı ve en
az iki tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeni bulundurulur.
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d) Diğer personel; tıbbi laboratuvarlarda yeterli sayıda yardımcı personel, sekreter ve
destek hizmet personeli bulundurulabilir.
(3) Tıbbi laboratuvar uzman kadro planlaması, ayrılış ve başlayış işlemleri, ilgili mevzuatları uyarınca yürütülür.
Tıbbi laboratuvar personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında tıbbi mikrobiyoloji uzmanları
ve/veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, tıbbi biyokimya laboratuvarlarında tıbbi biyokimya uzmanları ve tıbbi patoloji laboratuvarlarında tıbbi patoloji uzmanları çalışmaya yetkilidir.
(2) Mesul müdür, tıbbi laboratuvarların faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde
müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Tıbbi laboratuvarda çalışan uzmanların ayrılması veya işe başlaması durumunda bu
değişikliği beş iş günü içinde müdürlüğe bildirmek,
b) Kurum/Kuruluştaki ruhsata esas tıbbi laboratuvarların faaliyetleri hakkında, Bakanlık
ile koordinasyonu ve ilgili verilerin Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
c) Tıbbi laboratuvarların faaliyetleri sırasında, ruhsat şartlarında meydana gelen değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,
ç) Mesul müdür idari işlerden bizzat sorumludur.
(3) Tıbbi laboratuvar birim sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu tıbbi laboratuvarın ihtiyaçlarının tespitini, tıbbi laboratuvar testlerinin maliyet etkin yürütülmesini ve kalite standartlarına uygun çalışılmasını sağlamak,
b) Tıbbi laboratuvar güvenliği de dâhil, tıbbi laboratuvarın yönetimi ve tüm faaliyetlerinin mevzuata ve kalite yönetim sistemine göre yürütülmesini sağlamak ve bu iş/işlemlerin
yürütülmesi için iş bölümü yapmak,
c) İç kalite kontrol ve dış kalite değerlendirmelerini uygun periyotlarda yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirmek ile gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak/yaptırmak, konu ile ilgili istenen verileri Bakanlığa göndermek,
ç) Testlerin zamanında yapılması ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını, hizmet talebinde bulunan kişi/kurum/kuruluşa zamanında rapor edilmesini sağlamak,
d) Tıbbi laboratuvar personelinin tüm faaliyetlerini izlemek, eğitim almalarını sağlamak,
e) Teknik personele iç kalite kontrol, dış kalite değerlendirme, kalite standartları ve cihazların bakım ve kalibrasyonları konusunda eğitim vermek veya eğitim almalarını sağlamak,
f) Tıpta uzmanlık eğitimi veren kurum/kuruluşlarda eğitimle ilgili faaliyetleri eğitim
sorumlusunun koordinasyonunda yürütmek,
g) Cihazların bakım ve kalibrasyonları ile test kalibrasyonlarını uygun periyotlarda yapmak/yaptırmak, değerlendirmek ile gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak/yaptırmak,
ğ) Gerektiğinde testi isteyen hekime test süreci, sonuçları, sonuçların yorumlanması ve
ileri tetkik gerekliliği konularında diğer laboratuvar uzmanları ile birlikte bilgi ve danışmanlık
hizmeti vermek,
h) Tıbbi laboratuvarın, ek-10’da yer alan denetim formu kapsamında yılda en az bir
kez, öz denetimini yapmak ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlamak.
(4) Tıbbi laboratuvar birim sorumlularının uzmanlık belgesinin aslı veya onaylı sureti
tıbbi laboratuvarda görülebilecek bir yere asılır.
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(5) Tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeninin görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde laboratuvara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak numuneleri almak, teste uygun hale getirmek üzere hazırlamak,
b) Tıbbi laboratuvar ortamını ve cihazları, analizin analiz öncesi (preanalitik) ve analiz
(analitik) evrelerine hazır hale getirmek,
c) Tıbbi laboratuvarın görev kapsamındaki işleri ve testleri yazılı düzenlemelere göre
yapmak ve değerlendirilmek üzere uzmana sunmak,
ç) Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,
d) Tıbbi laboratuvar birim sorumlusu/laboratuvar uzmanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(6) Doğum, hastalık, ölüm ve doğal felaket gibi sebepler dışında bir yılda, iki aydan az
süreyle özel müstakil tıbbi laboratuvarlardaki tıbbi laboratuvar mesul müdürü veya tıbbi laboratuvar birim sorumlusunun görevinden ayrılması durumunda, aynı nitelikleri taşıyan bir uzman, kurum/kuruluş yetkilisi tarafından geçici olarak görevlendirilir. Bu durum beş iş günü
içinde müdürlüğe bildirilir. Özel müstakil tıbbi laboratuvar mesul müdürü veya tıbbi laboratuvar
birim sorumlusunun iki aydan uzun süre görevine dönmemesi halinde bu süre müdürlükçe en
fazla altı aya kadar uzatılabilir. Altı ayın sonunda yeni bir tıbbi laboratuvar mesul müdürü veya
birim sorumlusu görevlendirilir. Hastane, tıp/dal merkezi ve poliklinikler gibi tıbbi laboratuvar
birim sorumluları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
(7) Tıbbi laboratuvarlar, tıbbi laboratuvar uzmanının izin/rapor gibi sebeplerle ayrılması
durumunda ilgili uzmanlık dalında, bir yıl içerisinde, toplam otuz günü geçmemek ve müdürlükten izin almak kaydı ile faaliyetini geçici olarak durdurabilir. Ancak bu süre içerisinde faaliyetini sürdürmek istemesi halinde, aynı il içerisinden aynı uzmanlık dalında uzman görevlendirilmesi ile faaliyetine devam eder veya sözleşme yapmak suretiyle başka bir tıbbi laboratuvara numune gönderebilir. Sözleşme yapılması durumunda testlerin tıbbi sorumluluğu, sözleşme yapılan tıbbi laboratuvara aittir.
(8) Tıbbi laboratuvarlarda mesul müdür hariç diğer tıbbi laboratuvar uzmanları çalışma
saatleri müdürlüğe bildirilmek ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla kadro dışı geçici
statüde çalışabilir.
Personelin eğitimi
MADDE 17 – (1) Tıbbi laboratuvar birim sorumlusu, tıbbi laboratuvar personelinin
mesleki becerilerini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını ve tıbbi laboratuvar hizmet standartlarını yerine getirmelerini sağlamak üzere, yılda en az bir hizmet içi eğitim
programı düzenler veya tıbbi laboratuvar personelinin düzenlenen en az bir hizmet içi eğitime
katılımını sağlar. Bu eğitimler kayıt altına alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tıbbi Laboratuvarların Planlanması ve Açılışı, Başvuru ve Başvurunun
İncelenmesi, Ruhsatlandırma, Test Bazında Referans Yetkili
Laboratuvar Başvurusu ve Belgelendirilmesi, Ruhsat Yenileme
Tıbbi laboratuvarların planlanması ve açılışı
MADDE 18 – (1) Yeni açılacak olan tıbbi laboratuvarların açılmasına Bakanlıkça planlama kapsamında izin verilir. Tıbbi laboratuvar açılması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür.
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Başvuru ve başvurunun incelenmesi
MADDE 19 – (1) Taşınma/Birleşme/Devir gibi nedenlerle yeniden ruhsatlandırma gerektiren durumlar ile yeni açılacak tıbbi laboratuvar için, mesul müdür tarafından ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte müdürlüğe başvuru yapılır. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk
olmaması halinde, müdürlükçe oluşturulacak denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar yerinde
denetlenir. Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, denetim raporu ve ruhsat başvuru dosyası
Bakanlığa gönderilir.
a) Tıbbi laboratuvarın devrinde; devir tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde
ruhsat almak amacıyla, tıbbi laboratuvarın devri ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden
imzalı başvuru dilekçesi ve tıbbi laboratuvarın devir sözleşmesi ile başvuru yapılır. Özel tıbbi
laboratuvarın denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır.
b) Tıbbi laboratuvarın bulunduğu il dışına taşınma izni için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen
planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına
izin verilir. Taşınma başvurusu uygun görülen tıbbi laboratuvar müdürlüğe ruhsat başvurusunda
bulunur. Tıbbi laboratuvarlar il içi taşınma başvurusunu müdürlüğe yapar ve başvurular müdürlük tarafından sonuçlandırılır.
(2) Basit hizmet laboratuvarı açma başvuruları, ek-7’deki Basit Hizmet Laboratuvarı
Başvuru Formu doldurularak müdürlüğe yapılır. Müdürlük tarafından yerinde inceleme yapılır
ve uygun görüldüğü takdirde ek-8’deki basit hizmet laboratuvarı faaliyet belgesi düzenlenir.
Ruhsatlandırma
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak tıbbi laboratuvarlar için;
a) Tek uzmanlık dalında tıbbi laboratuvar ruhsatı,
b) Merkezi laboratuvar ruhsatı,
olmak üzere Bakanlıkça iki çeşit ruhsat düzenlenir.
(2) Bakanlığa intikal ettirilen ruhsat başvuru dosyası, Genel Müdürlükçe dosya ve/veya
SKYS kaydı üzerinden incelenir.
(3) Genel Müdürlükçe eksiklik ve/veya uygunsuzluğu bulunmayan tıbbi laboratuvara
ek-5’e göre ruhsat düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir.
(4) Bakanlık, tıbbi laboratuvarların ruhsat ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere
devredebilir.
(5) Başvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği müdürlükte muhafaza edilir.
Düzenlenen ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza karşılığında teslim edilir.
(6) Kurum/Kuruluş adresi içerisinde aynı uzmanlık dalında birden fazla tıbbi laboratuvar bulunması durumunda; her bir tıbbi laboratuvarın, kurum/kuruluş adresi içerisindeki
yeri/konumu belirtilerek, bu Yönetmelik hükümlerine uygun belgeler düzenlenir. Ancak tüm
tıbbi laboratuvarlar için tek başvuru yapılır. Bakanlıkça kuruma, aynı uzmanlık dalındaki tüm
tıbbi laboratuvarlar için tek ruhsat düzenlenir ve ruhsattaki adreste, her tıbbi laboratuvarın yeri
ve konumu belirlenir. Ancak eğitim veren kamuya ait sağlık kurum/kuruluşları için ise ayrı
ruhsat düzenlenebilir. Gözetimli hizmet laboratuvar adres/adresleri ruhsata eklenir.
(7) Bu Yönetmelikte tanımlanan merkezi laboratuvar içerisinde, ilgili mevzuatta öngörülen şartları sağlamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde laboratuvar açma yetkisi bulunan
diğer laboratuvarlar bulunabilir.
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Test bazında referans yetkili laboratuvar başvurusu ve belgelendirilmesi
MADDE 21 – (1) Test bazında referans yetkili laboratuvar olarak hizmet sunabilmek
için, başvuru dosyası ve tıbbi laboratuvar ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlık başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen ölçütlere uygunluk açısından değerlendirir. Başvurusu uygun
bulunan tıbbi laboratuvar, Bakanlıkça oluşturulan en az üç kişilik ekip tarafından yerinde incelenir ve sonucu Bakanlığa bildirilir.
(2) İnceleme sonucunda başvurusu uygun bulunan tıbbi laboratuvara iki yıl süreyle geçerli olmak üzere ek-6’ya göre Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar Belgesi düzenlenir.
İki yıllık sürenin sonunda başvurusunu yenilemeyen tıbbi laboratuvarın Test Bazında Referans
Yetkili Laboratuvar Belgesi iptal edilir.
(3) Bakanlıkça, ihtiyaç durumunda aynı test için birden fazla test bazında referans yetkili laboratuvar belirlenebilir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde yapılmayan testlerle
ilgili olarak Bakanlık, kamu kurum veya kuruluş bünyesindeki test bazında referans yetkili laboratuvarlarından birisini Ulusal Referans Hizmet Laboratuvarı olarak belirler. Test bazında
referans yetkili laboratuvarı/laboratuvarları veri gönderme, ilgili ulusal ağlara ve kalite kontrol
çalışmalarına katılma konusunda Ulusal Referans Hizmet Laboratuvarına karşı sorumludur.
(4) Ulusal referans hizmet laboratuvarlarının açılmasına, planlama kapsamında Bakanlıkça izin verilir.
Ruhsat yenileme
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki durumlarda ruhsat yenilenir:
a) Özel müstakil tıbbi laboratuvarlardaki mesul müdür değişikliği.
b) Tıbbi laboratuvar birim sorumlusu değişikliği.
c) Tıbbi laboratuvarın faaliyette bulunduğu uzmanlık dalı değişikliği.
ç) Adres/Fiziki mekân değişikliği.
d) Kurum/Kuruluş veya tıbbi laboratuvar adı değişikliği.
e) Tıbbi laboratuvar sahipliği değişikliği.
(2) Birinci fıkrada sayılan durumlarda, en az on beş iş günü önce ek-1’e uygun ruhsat
başvuru formu ile birlikte müdürlüğe başvurulur.
ALTINCI BÖLÜM
Faaliyetin Geçici Olarak Kısmen Durdurulması,
Faaliyetin Askıya Alınması ve Ruhsat İptali
Faaliyetin geçici olarak kısmen durdurulması
MADDE 23 – (1) Tıbbi laboratuvarda uygulanan testlerle ilgili olarak; iç kalite kontrol
veya dış kalite değerlendirilmesi sonucunda, varsa Bakanlık tarafından belirlenen uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluklar düzeltilene kadar, Bakanlıkça tıbbi laboratuvar tarafından ilgili test veya testlere yönelik hastaya sonuç verilmesi
işlemi durdurulur. Bu testler başka bir tıbbi laboratuvarda çalıştırılarak hastaya sonuç verilebilir.
Ancak tıbbi laboratuvar kendi isteği ile kapsamı değişmemek ve müdürlüğe bildirmek şartıyla
bu test/testleri yapmaktan tamamen vazgeçebilir.
Faaliyetin askıya alınması ve ruhsat iptali
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki durumlarda tıbbi laboratuvarın faaliyeti askıya alınır veya
ruhsatı iptal edilir:
a) Asgari personel sayısının altına düşülmesi veya bina tadilatı durumlarında tıbbi laboratuvar en fazla altı ay süreyle faaliyetini askıya alabilir. Askı süresinin bitimine kadar faaliyete başlanılmaması halinde tıbbi laboratuvar ruhsatı iptal edilir.
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b) 23 üncü maddeye göre hastaya sonuç verilmesinin durdurulmasına rağmen hastaya
sonuç vermeye devam eden veya faaliyeti askıya alındığı halde faaliyetine devam eden tıbbi
laboratuvarın ruhsatı iptal edilir.
c) Tıbbi laboratuvar faaliyetine son vermek istediğinde; müdürlüğe, ekinde ruhsatın
yer aldığı bir dilekçe ile başvurur ve ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.
ç) Bakanlık tarafından belirlenen verileri düzenli olarak Bakanlığa göndermeyen tıbbi
laboratuvar mesul müdürü on beş gün süre verilmek suretiyle uyarılır. Süre sonunda veri göndermeyen tıbbi laboratuvarın faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Bir yıl içerisinde ikinci kez
tekrar edilmesi halinde tıbbi laboratuvarın faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
d) Ruhsatın tanzim edilmesinden itibaren altı ay içinde faaliyete geçmeyen tıbbi laboratuvarın ruhsatı iptal edilir.
e) Denetimlerde, bulunduracağını belirttiği, kimyasal maddeler, araç, gereç ve donanımda eksiklik tespit edilen tıbbi laboratuvara, bunları tamamlaması için en fazla üç ay süre
verilir ve bu süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan tıbbi laboratuvarın faaliyeti altı aya
kadar askıya alınır. Askı süresi sonunda eksikliklerini tamamlayarak faaliyete geçmeyen tıbbi
laboratuvarın ruhsatı iptal edilir.
f) Denetimlerde, tıbbi laboratuvarın fiziki şartlarının ruhsat şartlarını karşılamayacak
durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, ruhsat şartlarını sağlaması için faaliyeti en fazla
altı ay süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda ruhsat şartlarını sağlayamayan tıbbi laboratuvarın
ruhsatı iptal edilir.
g) Özel müstakil tıbbi laboratuvarlar, asgari sayıdaki uzmanın ayrılışı halinde en fazla
üç ay süre ile kadro dışı geçici uzman ile faaliyetine devam edebilir. Üç ay sonunda kadrolu
uzman başlatılmaz ise özel müstakil tıbbi laboratuvarın faaliyeti altı ay süreyle askıya alınır.
Bu süre sonunda kadrolu uzman başlatılmaması halinde özel müstakil tıbbi laboratuvarın ruhsatı iptal edilir.
ğ) Özel sağlık kuruluşu bünyesindeki tıbbi laboratuvarlarda asgari sayıdaki uzmanın
ayrılışı halinde, tıbbi laboratuvar en fazla üç ay süre ile kadro dışı geçici bir uzman ile faaliyetine devam edebilir. Üç ay sonunda kadrolu uzman başlatılmaması halinde tıbbi laboratuvarın
ruhsatı iptal edilir.
h) Tıbbi laboratuvar ruhsatının askıya alınması halinde, askıya alma sebebi altı ay içerisinde düzeltilmemişse ruhsat iptal edilir.
ı) Ruhsatı iptal edilen özel müstakil tıbbi laboratuvar hakkında planlama hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Denetim Ekibi, Yasaklar ve Yaptırımlar
Denetim ve denetim ekibi
MADDE 25 – (1) Tıbbi laboratuvarlar, müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından şikâyet, soruşturma veya Bakanlık merkez teşkilatının talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda bir kez düzenli olarak denetlenir. Denetimlerde ek-10'da yer
alan denetim formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Bakanlığa bildirilir.
(2) Müdürlük görevlendireceği en az iki personel ve bir tıbbi laboratuvar uzmanından
oluşan denetim ekibi oluşturur.
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(3) Müdürlük, denetim raporlarını en geç beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderir.
Tespit edilen eksiklikler müdürlük tarafından takip edilir.
(4) Tıbbi laboratuvarlar, yılda en az bir kez ek-10’da yer alan denetim formu kapsamında, öz denetim yapar ve sonuçlarını kayıt altında alır. Bakanlık gerektiğinde öz denetim
kayıtlarının gönderilmesini isteyebilir.
Yasaklar ve yaptırımlar
MADDE 26 – (1) Tıbbi laboratuvarlar bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak açılamaz ve faaliyet gösteremez. Aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Tıbbi laboratuvarlar, Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi üretim yapamaz, pazarlama
firmalarıyla ortaklıklar kuramaz ve çıkar birlikteliği oluşturamaz. Tıbbi laboratuvarda, laboratuvar faaliyetleri haricinde başka iş yapılamaz.
(3) Tıbbi laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da, tıbbi laboratuvar açanlar veya
izinle açmış oldukları tıbbi laboratuvarı yetkisi olmayanlara terk edenler ile tıbbi laboratuvarın
usulüne uygun olmayan yöntemlerle çalıştığı ve bu Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit
edilenler hakkında 992 sayılı Kanunun 9 uncu ve 10 uncu maddelerindeki hükümler uygulanır.
(4) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun çalışmayan test bazında referans yetkili
laboratuvarlar, Bakanlık tarafından eksiklikleri hususunda yazılı olarak uyarılır ve üç ay süre
tanınır. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen test bazında referans yetkili laboratuvarın
belgesi iptal edilir.
(5) Sadece araştırma amaçlı üretilmiş test ve kitler, tıbbi laboratuvarda tanı amacıyla
kullanılamaz.
(6) Bakanlıkça/Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler için denetim
formunda öngörülen müeyyideler uygulanır.
(7) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tıbbi Laboratuvarın Kalite Kontrol ve Değerlendirme Sistemi,
Tıbbi Laboratuvar Güvenliği, Tıbbi Laboratuvar Atık Yönetimi,
Tıbbi Laboratuvar Bilgi Sistemi ve Verilerin Korunması, Etik İlkeler
Tıbbi laboratuvarın kalite kontrol ve değerlendirme sistemi
MADDE 27 – (1) Tıbbi laboratuvar, Bakanlıkça belirlenen kalite standartlarını sağlamak üzere kalite yönetim sistemi kurar.
(2) Tıbbi laboratuvar, rapor edilen testler için uygun bir iç kalite kontrol, test doğrulama
ve/veya geçerli kılma programı uygular ve buna ilişkin kayıtları tutar.
(3) Tıbbi laboratuvar Bakanlığın belirlediği testler için dış kalite değerlendirme programlarına katılır ve sonuçlarını kayıt altına alır. Dış kalite değerlendirme programlarına katılım
belgelendirilir.
(4) Başka tıbbi laboratuvara hizmet sunan tıbbi laboratuvar, Bakanlık tarafından belirlenen testlerle ilgili katıldıkları dış kalite değerlendirme programına katılımlarına ait belge ve
sonuçlarını, hizmet alan tıbbi laboratuvara bildirmek zorundadır.
(5) Tıbbi laboratuvar, test sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak amacıyla kalite kontrol
ve değerlendirme sistemi kapsamında yöntemlerini, faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli
önlemleri almak zorundadır.
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Tıbbi laboratuvar güvenliği
MADDE 28 – (1) Tıbbi laboratuvarın biyogüvenlik düzeyi en az, TS EN 12128 standardında yer alan “fiziksel korunma düzeyi 2” şartlarına uygun olmalıdır. Uluslararası düzenlemelere göre risk grubu 3 veya 4 listesinde yer alan mikroorganizmalarla çalışan tıbbi laboratuvarlar sırasıyla “fiziksel korunma düzeyi 3” veya “fiziksel korunma düzeyi 4” koşullarına
uygun olmalıdır.
(2) Korunmaya yönelik alınan tedbirler, tıbbi laboratuvar personelinin ve yakın çevresinin kimyasal, radyoaktif veya enfeksiyöz ajana maruz kalma olasılığını azaltıcı veya önleyici
olmalıdır.
(3) Tıbbi laboratuvarda ilk yardım seti ve mevcut tehlikelere uygun yangın söndürücü
ile alev söndürme örtüsü gibi güvenlik donanımı bulundurulur.
(4) Tıbbi laboratuvarda kimyasal ve benzeri yaralanmalar için, risklere uygun dekontaminasyon ve/veya nötralizasyon materyali bulundurulur ve etkin kullanımı için önlemler alınır.
(5) Tıbbi laboratuvarda kimyasal, radyoaktif ve/veya potansiyel enfeksiyöz riskten korunmak için personele kişisel koruyucu ekipman temin edilir ve personelin kullanması sağlanır.
(6) Personele, işindeki potansiyel tehlikeler ve güvenli tıbbi laboratuvar teknikleri hususunda eğitim verilir ve eğitim kayıt altına alınır. Personelin, çalıştığı numuneler veya testlerden dolayı aşı ile önlenebilir hastalıklara neden olan enfeksiyöz etkenlere maruziyet riski
bulunmakta ise aşılanması sağlanır.
(7) Tıbbi laboratuvar teknik alanında el yıkama için lavabo ile göz yıkama işlevi görecek ünite/materyal ve gerekirse acil duş bulundurulur.
(8) Tıbbi laboratuvara yönelik ve personelin kolayca erişebileceği bir güvenlik dokümanı oluşturulur. Kullanılan kimyasalların ürün güvenlik bilgi formları temin edilir.
(9) Tıbbi laboratuvar içerisinde bulunan tehlike ve risklere ilişkin olarak, giriş kapısı
ile gerekli olduğu durumlarda cihaz, donanım veya aygıt üzerine ilgili işaretleme veya etiketleme yapılır.
(10) Tıbbi laboratuvarda uygun sıklıkta hava değişimi sağlanır. Bu değişim kimyasal
veya toksik dumanların veya enfeksiyöz ajanların yayılmasını engellemelidir.
(11) Tıbbi laboratuvarda kontrollü giriş uygulanır. Tıbbi laboratuvarda biyolojik ajanların, numunelerin, ilaçların, kimyasalların ve hastalara ait bilgilerin yanlış kullanılması, tahrip
edilmesi ve çalınma tehlikesine karşı gerekli önlemler alınır.
(12) Tıbbi laboratuvarda korunma amacıyla kurulu cihazların ve donanımların ait oldukları standartlara uygun olarak düzenli bakım ve kontrolleri yapılır ve kayıt altına alınır.
(13) Tıbbi laboratuvarda giriş ve çıkış noktaları ile varsa yangın çıkışları uygun şekilde
işaretlenir. Tıbbi laboratuvar güvenliği ile ilgili tüm işaretlemeler ulusal veya uluslararası kabul
gören simgeler kullanılarak yapılır.
(14) Tıbbi atıklar tıbbi laboratuvarın biyogüvenlik düzeyine uygun olarak dekontamine
edilir.
Tıbbi laboratuvar atık yönetimi
MADDE 29 – (1) Tıbbi laboratuvara ait tıbbi atıkların yönetimi, 22/7/2005 tarihli ve
25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun
olarak yürütülür.
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Tıbbi laboratuvar bilgi sistemi ve verilerin korunması
MADDE 30 – (1) Tıbbi laboratuvarda test sonuçları ve kişisel verilerin gizliliğini ve
güvenliğini sağlayacak bilgi sistemi kurulur ve işletilir.
Etik ilkeler
MADDE 31 – (1) Tıbbi laboratuvar hizmetleri etik kurallara ve kanıta dayalı laboratuvar tıbbi ilkelerine uygun olarak güncel, bilimsel ve teknolojik gerekleri yerine getirecek şekilde
yürütülür.
(2) Test için alınan numunelerin araştırmalarda kullanılmasında klinik araştırmalarla
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak toplum sağlığını korumaya yönelik Bakanlıkça yapılacak çalışmalar ile tıbbi laboratuvarların kalite kontrol analizlerinde bu numuneler kör numune olarak kullanılabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet alımı
MADDE 32 – (1) Kamuya ait tıbbi laboratuvarlar, 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki
İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca birbirlerinden veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu uyarınca özel tıbbi laboratuvarlardan hizmet alabilir.
(2) Özel sağlık kuruluşu bünyesinde bulunması zorunlu tıbbi laboratuvarların dışındaki
tıbbi laboratuvar hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla, özel tıbbi laboratuvarlardan karşılanabilir.
(3) Hizmet alımı/dış laboratuvar test hizmet alımı durumunda aşağıdakilere uyulması
zorunludur:
a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına bilgi verilmesi,
b) Hastadan, laboratuvar testini talep eden kurumda numune alınması,
c) Numunenin, tetkiki gerçekleştirecek tıbbi laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,
ç) Tetkiki çalışan kurum veya kuruluş isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer
alması.
(4) Hizmetin satın alma/dış laboratuvar test hizmet alımı yoluyla gördürülmesi halinde,
hizmeti alan sağlık kurum/kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kurum/kuruluşu, bu uygulamadan
ve sonuçlarından müştereken sorumludur.
Dış laboratuvar test hizmet alımı
MADDE 33 – (1) Özel tıbbi laboratuvarlar ruhsata esas uzmanlık dalı alanıyla ilgili
bünyesinde yapılamayan testler için başka tıbbi laboratuvarlardan, dış laboratuvar test hizmeti
alabilir.
Numunelerin taşınması
MADDE 34 – (1) Numuneler, 25/9/2010 tarihli ve 27710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliğine uygun olarak taşınır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36

9 Ekim 2013 – Sayı : 28790

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Tıbbi laboratuvarlarda uyulması gereken diğer hususlar
MADDE 35 – (1) Tıbbi laboratuvarlar, Bakanlıktan ruhsat almadan faaliyet gösteremez.
(2) Tıbbi laboratuvar, ruhsat başvurusunda beyan ettiği cihaz ve test listesindeki değişiklikleri en geç otuz iş günü içerisinde müdürlüğe bildirir.
(3) Ruhsatta belirtilen adres haricinde tamamen veya kısmen başka yerde tıbbi laboratuvar hizmeti verilemez.
(4) Tıbbi laboratuvardaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler
tarafından kullanılamaz.
(5) Tıbbi laboratuvarda, ruhsata esas uzmanlık dalı dışında diğer uzmanlık dallarında
hekim/uzman çalıştırılamaz ve diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulundurulamaz.
(6) Özel tıbbi laboratuvarlarda;
a) Özel tıbbi laboratuvarların isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması, karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve
kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.
b) Özel tıbbi laboratuvarların tabelalarında, basılı ve elektronik ortam materyallerinde
aynı yazı karakterinde olmak şartıyla “özel” ibaresi, sağlık kuruluşunun isminde kullanılan
yazı puntolarının ½ sinden küçük olamaz. Tabelalar ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatta kayıtlı tıbbi laboratuvar ismi dışında başka bir isim kullanılamaz ve ruhsatta
belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı ve/veya başka ibareler yazılamaz.
c) Tıbbi laboratuvar bir şirket tarafından açılmış ise şirketin faaliyetine giren diğer işler
tıbbi laboratuvarda yapılamaz.
ç) Tıbbi laboratuvarlar, tanıtım ve bilgilendirme konusunda özel sağlık kuruluşlarının
tâbi olduğu mevzuata tâbidir.
d) Adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen tıbbi laboratuvar teknik personeli, tıbbi laboratuvarlarda görev yapamaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut tıbbi laboratuvarların uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut tıbbi laboratuvarlar, 31/12/2015 tarihine kadar bu
Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorundadır. Uyum süresi içerisindeki ruhsat değişikliği gerektiren durumlarda ruhsat işlemleri, 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğe göre yürütülür.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından belirlenmiş
olan referans hizmet laboratuvarları, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak
ve Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar Belgesini yenilemek zorundadır. Aksi halde referans olma durumları herhangi bir işleme gerek olmaksızın iptal edilir.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer
alan “perakende satış şirketleri” ibaresi “görevli tedarik şirketleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci
maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendi ve (hh)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ü) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,”
“hh) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “perakende satış şirketi” ibaresi “görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “perakende satış şirketi” ibaresi “görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan “perakende satış şirketi” ibaresi “görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “perakende satış şirketinin” ibaresi “görevli tedarik şirketinin”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Perakende satış şirketinin” ibaresi “Görevli tedarik şirketinin” şeklinde ve aynı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan “perakende satış şirketi” ibaresi “görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Perakende satış şirketi” ibaresi “Görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Perakende satış şirketi” ibaresi “Görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan “Perakende satış şirketi” ibaresi “Görevli tedarik şirketi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan tablo-6’daki “B) Perakende Satış Şirketi Ticari Kalite Tablosu” ile “C) Dağıtım ve Perakende Satış Şirketleri İçin Diğer Ticari Kalite
Göstergeleri” başlıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B) GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU”
“C) DAĞITIM VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ İÇİN DİĞER TİCARİ
KALİTE GÖSTERGELERİ”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan tablo-8’in “B) Perakende Satış Şirketi”
başlıklı kısmının dipnotunda yer alan “perakende satış şirketi” ibaresi “görevli tedarik şirketi”
şeklinde değiştirilmiş, aynı tablonun “B) Perakende Satış Şirketi” ile “C) Dağıtım ve Perakende
Satış Şirketleri İçin Diğer Ticari Kalite Göstergeleri” başlıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B) GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİ”
“C) DAĞITIM VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ İÇİN DİĞER TİCARİ
KALİTE GÖSTERGELERİ”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c) bendinde ve (d) bendinde yer alan “11 inci” ibareleri
“16 ncı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2012

28504
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon
sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karbon sertifikası elde etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa,
b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine,
c) 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine,
ç) 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne,
d) 20/6/1990 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolüne,
e) 20/6/1990 tarihli ve 3655 sayılı Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağımsız denetleyici kuruluş: Kyoto Protokolünün ilgili organlarınca akredite edilmiş, projelerin onaylanması ve doğrulanması konusunda yetkili, bağımsız denetleyici kurum
veya kuruluşu,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Doğrulama: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından onaylanan projenin beyan ettiği
sera gazı azaltımlarının kabul edilen doğrulama kıstasları esas alınarak yapılan periyodik inceleme, ölçüm, izleme ve denetim sonucunda doğrulanması işlemini,
ç) Doğrulama raporu: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından doğrulama sonrasında
verilecek olan raporu,
d) Emisyon: Sera gazı emisyonlarını,
e) Emisyon azaltımı: Proje sonucunda gerçekleşen karbondioksit eşdeğer ton birimindeki sera gazı emisyon azaltımını, sınırlandırılmasını veya tutulmasını,
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f) Gönüllü karbon standartları: Sera gazı emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi,
kayıt edilmesi ve sertifikalandırılmasına dair oluşturulmuş standartları,
g) Gönüllü karbon standart kuruluşu: Gönüllü karbon standartları oluşturan, bu standartlara uygun olarak proje kaydına dair iş ve işlemleri gerçekleştiren ve karbon sertifikalarını
tescil eden organizasyonu,
ğ) Gönüllü karbon piyasası: Kyoto Protokolünün esneklik mekanizmalarından bağımsız
olarak işleyen, gönüllülük esasında kurulmuş ve karbon sertifikalarının alım ve satımının yapıldığı piyasayı,
h) Karbon sertifikası: Sera gazı emisyon azaltım projelerinin bağımsız denetleyici kuruluş tarafından doğrulanması ve gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından belgelendirilmesi
sonucu elde edilen ve karbondioksit eşdeğer ton cinsinden ifade edilen sertifikayı,
ı) Karbondioksit eşdeğer ton: Sera gazlarının küresel ısınma potansiyelinin karbondioksit gazı cinsinden ifade edilen ton cinsinden birimini,
i) Onaylama: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından projenin beyan ettiği sera gazı
azaltımlarının kabul edilen onaylama kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda
onaylanması işlemini,
j) Onaylama raporu: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından onaylama sonrasında verilecek olan raporu,
k) Proje: Sera gazı emisyonlarının bir veya bir kaçının azaltılmasını sağlayan ve karbon
sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilmekte olan veya geliştirilmiş projeyi,
l) Proje sahibi: Projeyi geliştiren gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Proje tasarım belgesi: Uluslararası kabul görmüş herhangi bir karbon piyasa standardı çerçevesinde geliştirilmiş projeye özgü bilgileri içeren belgeyi,
n) Sera gazı emisyonları: Kyoto Protokolü ve Montreal Protokolü ile kontrol altına alınmış küresel ısınmaya neden olan gazları
ifade eder.
Proje sahibi kaydı
MADDE 5 – (1) Proje sahipleri Bakanlığa kayıt olmakla yükümlüdür. Proje sahipleri
kayıt için Ek-1’de verilen formu doldurarak Ek-2’de belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa
başvurur.
(2) Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda proje sahibine istenen belgelerin tamamlanması için 20 gün süre tanınır.
Proje kaydı
MADDE 6 – (1) Proje sahipleri projelerini Bakanlığa kayıt ettirmekle yükümlüdür.
(2) Proje sahipleri projelerinin kaydı için, Ek-3’te yer alan Proje Künyesi ile birlikte
aşağıdaki belgelerin elektronik kopyasını, projenin karbon sertifikasını elde etmesini müteakip
30 gün içerisinde hazırlayarak Bakanlığa başvurur.
a) Onaylanmış proje tasarım belgesi,
b) Onaylama raporu,
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c) Gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından projenin kayıt edildiğini ve sertifikalandırmanın yapıldığını gösterir bilgi ve/veya belgeler,
ç) Doğrulama raporu.
(3) Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda proje sahibine istenen belgelerin tamamlanması için 20 gün ilave süre tanınır.
Gönüllü karbon standart kuruluşları
MADDE 7 – (1) Gönüllü Karbon Standart Kuruluşları, her yılın Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kaydettikleri
ve/veya sertifikalandırdıkları projeler ile ilgili bilgileri Ek-4’te yer alan formata uygun olarak
Bakanlığa iletir.
Bağımsız denetleyici kuruluşlar
MADDE 8 – (1) Bağımsız Denetleyici Kuruluşlar, her yıl Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin onayladıkları veya doğruladıkları projeler ile ilgili bilgileri, Ek-5’te yer alan formata uygun olarak Bakanlığa iletir.
Bilgi ve belge bildirimi
MADDE 9 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ilave bilgi veya belgenin ibrazını
isteyebilir.
(2) Bakanlık tarafından kayıt için elektronik sistemin kurulması durumunda, bu Tebliğ
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 – (1) 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Proje kaydı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Proje sahipleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce gönüllü karbon standart kuruluşları tarafından sertifikalandırma işlemi tamamlanmış tüm projelerini Ek-3’te yer alan proje künyesi ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan belgeler ile
31/12/2013 tarihine kadar Bakanlığa kayıt için iletmekle yükümlüdür.
(2) Gönüllü karbon standart kuruluşları Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kayıt ettikleri ve/veya sertifikalandırdıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar
Ek-4’te yer alan formata uygun olarak hazırlayıp Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.
(3) Bağımsız denetleyici kuruluşlar, Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin onayladıkları
ve/veya doğruladıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-5’te yer
alan formata uygun olarak hazırlayıp Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2013/6)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Firmaların;
a) 22 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine
ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda
Bakanlığa,
b) 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden
dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç)
ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,
c) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,
ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları
çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede
yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına
ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren
1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,
müracaat etmeleri gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge
ihracat taahhüdü değerine oranının en az % 25 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına
ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin % 25’inin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren
3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İlgili firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya
taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde,
izin kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25 olması kaydıyla, ilgili izne orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı
sebebe ilişkin ek süre verilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren
3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ek-3
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1 – Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)
2 – Gümrük beyannameleri asılları (*)
3 – Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)
4 – İhracat listesi (Ek-5)
5 – İthalat listesi (Ek-6)
6 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin
belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili
birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)
7 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)
8 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)
9 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)
10 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)
11 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
12 – Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi
veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)
13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden yatırım
teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)
14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem
görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması
halinde)
15 – Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve
konuyla ilgili yeminli mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)
16 – Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)
(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere
(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık
gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz
raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir
işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya
incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının
ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak
numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan)
tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.
NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden
biri veya birkaçı istenmeyebilir.
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Ek-4
DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı
2- İhracata ilişkin gümrük beyannameleri asılları (*)
3- Ekspertiz raporu (İzin süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme iznine
ilişkin beyanname tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış
ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)
4- Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)
5- A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)
6- Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)
7- Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)
8- Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
9- Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi
veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)
10- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın
yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin
noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)
11- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (İzin kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması
halinde)
(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzni sahibi firmaya iade edilmek üzere
(**): Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün ithal edilen
eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde istenir. İzin kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda
ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, izin kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin
alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme
yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata
ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının
mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin izin süresi içerisinde
yapılması, bu durumun ilgili kurum yetkilileri tarafından izin süresi içerisinde tasdik edilmiş
bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde
yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami
3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun izin süresi içerisinde alınması şartı
aranmaz.
NOT: Gerekli görülmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya gümrük idarelerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 4/10/2013
Karar No : 2013/157
Konu
: Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 25/7/2013 tarih, 6763 sayılı yazısına istinaden;
Bakanlar Kurulu’nun 10/8/1993 tarih ve 93/4693 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve Kurulumuzun 30/10/1995 tarih ve 95/81 sayılı Kararı ile özelleştirme stratejisi
belirlenen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Salıpazarı Liman Sahası’nın 30 yıl süreyle
“işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilebilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
1. Salıpazarı Liman Sahası'nın; 702.000.000 (Yediyüzikimilyon) ABD Doları bedelle
en yüksek teklifi veren Doğuş Holding A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının
devredilmesine, Doğuş Holding A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline
dair verilen kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde, işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 4/10/2013
Karar No : 2013/158
Konu
: Mardin ili, Merkez ilçesi, Nur Mahallesi
879 ada 1 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 23/7/2013 tarih ve 6662 sayılı yazısına istinaden;
Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Mardin ili, Merkez ilçesi, Nur Mahallesi, 879
ada, 1 parselde bulunan 20.654,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık
Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda:
“Söz konusu taşınmazın, 12.200.000 (Onikimilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Şeyhmus SAĞER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şeyhmus
SAĞER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 10.160.000 (Onmilyonyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Abdulkadir SİNCAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulkadir SİNCAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline”
dair verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
9 Ekim 2013
ÇARŞAMBA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 57. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2012/162
Karar No : 2013/168
4926 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 06/02/2013 tarihli ilamı ile 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddesi uyarınca zaman
aşımı nedeni ile ortadan kaldırılmasına dair verilen kararın Apostolov ve Nevriye’den olma
VALERİ APOSTOLOV ANGELOV’un tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
sanıkların ve müdafinin yokluğunda, karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden
itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya
mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine
en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu
açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza
verilecektir), karar verilmiş olup, ilan olunur.
8056

—— • ——



İstanbul 9. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2013/5
Karar No : 2013/242
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/04/2013 tarihli ilamı ile 142/1.b.l maddesi
gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile
cezalandırılan Sergeı ve Keto oğlu, 1967 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı GELA
MEGENEISHVILF’nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 11/07/2013 tarih ve 119042 sayılı
yazısıyla 04.04.2013 tarihinde Artvin İli Sarp Kara Hudut Kapısından yurt dışına çıkışı
bildirildiğinden şahsa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş
sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya
zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği, takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28 . v.d. Md.leri gereğince ilanen tebliğ olunur.
8058

2013 EYLÜL GÜNSÜZLERİ
1200-5

KILIÇ
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden:
ESAS NO
: 2013/231
KARAR NO
: 2013/128
KARAR TARİHİ
: 06 Haziran 2013
SUÇ
: FİRAR
SANIK
: Tolga AKKAYA - Şükrü ve Nafiye oğlu, 1991 D.lu, Ordu,
Gürgentepe, Okçabel Nüf.Kyt.TC.No.37637020200, İstanbul,
Şişli, Ayazağa, Şehit Naci Tuncer Sok.No.45/1, Gnkur. Ds. Kt.
Mhf. Tb. Kh. Bl. K.lığında görevli P.Er.
HÜKÜM ÖZETİ :
Sanığın 23.10.2011 - 09.01.2012 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit
görüldüğünden, As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 23.10.2011 - 09.01.2012 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit
görüldüğünden, As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK.nun 62/1'inci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim
yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında CMK.nın 231'nci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri
bırakılması müessesesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52'nci
maddeleri uyarınca, sanığın ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak beher günü 20 TL.
karşılığı adli para cezasına çevrilerek NETİCETEN 6000 TL (ÜÇBİN TÜRK LİRASI) ADLİ
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK.nun
52/4'ncü maddesi uyarınca hakkında hükmedilen adli para cezasının aylık taksitler halinde ve 20
eşit taksitte ÖDETTİRİLMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan
kısmının tamamının tahsil EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının hapse
ÇEVRİLMESİNE,
Hükümlüye verilen adli para cezasının ertelenmesine yasal imkansızlık nedeniyle YER
OLMADIĞINA,
Sanığın 09.01.2012 - 11.01.2012 tarihleri arasında nezarette ve sevk tutuklamasında,
11.01.2012 - 07.02.2012 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği toplam 29 günlük sürenin 1 günü
100 Tl. den hesap edilmek suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 63.maddesi uyarınca hükmedilen adli
para cezasından MAHSUBUNA,
Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş, (Sanığın, 353 Sayılı
Kanununun 254, 196,197 205,209 ve 212'inci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen
yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün
tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle kararı temyiz
edebilecekleri, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak
düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz edebilecekleri, ayrıca en yakın
Askeri Mahkeme veya Adliye Mahkemesine müracaat etmek suretiyle de kanun yoluna
başvurabilecekleri, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum
amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat
Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla da kararın temyiz edebileceği) bugüne kadar
bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen
tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar
verildiği duyurulur.
8271
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KÖMÜR SATINALMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kömür alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/142887
1 - İdarenin
a) Adresi
: Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası
: 0442 631 38 46/ faks: 0442 631 30 24
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kömürü alımı
Kömürü miktarı 140 Ton, 6.700-7.000 kcal/kg. Tane
büyüklüğü 90-110 mm
b) Teslim yeri
: Erzurum Şeker Fabrikası Ziraat Bölge Şeflikleri.
Bölge Adı
Bayburt
Çayırlı
Hasankale
Horasan
Mercan

İstenen özellik
6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü 90-110mm
6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü 90-110mm
6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü 90-110mm
6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü 90-110mm
6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü 90-110mm
TOPLAM

Miktar Ton
20
15
60
30
15
140

c) Teslim tarihleri
: 31.10.2013 – 15.11.2013 Tarihleri arası.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzurum Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 21/10/2013 Pazartesi Günü Saat: 10:30
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve
100,00 karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, [21/10/2013], saat [10:30]’e kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme
servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11 - İş bu kömür alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
8422/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 1.272,45-TL ile en çok 44.569,17- TL arasında değişen;
23.10.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 127,24- TL, en
çok 4.456,91- TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Kapalı Kasa
Kamyon, Kapalı Kasa Kamyonet, Kamyon, Kamyonet ve Motorsuz Romörk cinsi 13 adet araç;
açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Liman Mahallesi Liman İçi
Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 24/10/2013 tarihinde saat 09.30'da
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68)
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 Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
8433/1-1

—— • ——

İNCEBEL HES’ E AİT 2 ÜNİTELİK ELEKTROMEKANİK TEÇHİZATIN
MONTAJ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİDİR
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:
İHALE KAYIT NO: 2013/145139
1 - Teşekkülümüz taahhüdünde olan ve ERZURUM ilinde bulunan İNCEBEL HES’e ait
2 ünite elektromekanik teçhizatının montaj, test ve devreye alma işleri yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, Yenimahalle/
ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden 100,00 TL (KDV dahil) bedel
karşılığında temin edilebilir.
3 - İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını en geç 24 Ekim 2013 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel
Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden
dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu
ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde
yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen
vermekte serbesttir.
8416/1-1

—— • ——

SAF ETİL ALKOL SATIŞ İHALESİ DÜZELTME İLANI
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
07/10/2013 Tarih ve 28788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eskişehir Alkol
Fabrikamızda üretilecek ±%20 toleransı satıcı opsiyonunda asgari %96 lık 6.000.000 litre
denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkol satış ihalesi ilanında, İstanbul İrtibat Bürosunun
adresi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Duyurulur.
Mebusan Yokuşu Caddesi Abisa İş Merkezi No:16 Fındıklı /İstanbul
Tel: 0-212-251 64 04 (5 Hat)
Faks: 0-212- 249 46 41
8424/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
E.L.İ Müessese Müdürlüğü Dereköy stok sahalarından 600.000 ton kömür ün yüklenmesi
Soma B Termik Santralinin 1-4 Ünitesine (balcı kapı-Yırca kapı döküm noktalarına) taşınması ve
boşaltılması hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi

: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500
Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat)

b) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

Fax 612 20 13 – 613 20 13

2 - İhale konusu hizmetin a)N i t e l i ğ i- T ü r ü – M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

2013/142651

2013-1793

İhale Tarihi

İşin

ve Saati

Süresi

24/10/2013

200

saat:14:00

gün

E.L.İ Müessese Müdürlüğü Dereköy
stok sahalarından 600.000 ton
kömürün yüklenmesi Soma B
1

Termik Santralinin 1-4 Ünitesine
(balcı kapı-Yırca kapı döküm
noktalarına) taşınması ve
boşaltılması hizmet alım işi
b) Yapılacağı yer

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi

: İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü

: Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/
Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma/
Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 D.4
Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

8360/1-1
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN
MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş
b) Telefon ve faks numarası
: Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
A- a) Dosya No
: 2013/73
b) Niteliği, türü ve miktarı
: CEBRİ ÇEKME FANI GÖVDESİ İMALATI
(5 Adet)
c) Teslim yeri
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ
d) Teslim tarihi
: Teslim Süresi en geç 120 (yüzyirmi) gündür.
e) Şartname bedeli
: 100,00.-TL
f) İhale tarihi ve saati
: 31/10/2013 Perşembe Günü Saat: 14.00
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü/AFŞİN
b) Şartname bedelinin
yatırılacak yer
: Ziraat Bankası Afşin Şubesi
Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40
Vakıfbank Afşin Şubesi
Hesap No : TR870001500158007287757271
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.
5 - İhale tüm isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde
görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
Duyurulur.
8377/1-1
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AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/143109
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ
Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr
2 - İhale Tarihi ve Saati:
a) İhale Tarihi
: 23.10.2013
b) İhale Saati
: 14:00
3 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Akaryakıt (Motorin) Alımı 450.000 Lt
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu Başkanlığına 23/10/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Satın Alma
Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV dahil
100,00.-TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8411/1-1

—— • ——

MOTOR PARÇALARININ DEMONTE, YIKAMA, TEMİZLİK
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2013/143085
1 – İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 16 kalem muhtelif motor parçalarının
demonte, yıkama ve temizliği; teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 25/10/2013 - Saat 14:30
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
25/10/2013 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8412/1-1
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
MAHALLESİ

: Karahasanlı

MEVKİİ

: Yellice

CİNSİ

: Arsa

PAFTA NO

: M22a16b3c

ADA NO

: 302

PARSEL NO

:3

YÜZÖLÇÜMÜ

: 7.327,00 m²

HAZİNE PAYI

: Tam

TAHMİNİ BEDELİ

: 1.648.575,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI

: 164.858,00.-TL

AÇIKLAMA: Taşınmaz, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak ayrılmıştır. Hali
hazırda boştur.
Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın
22.10.2013 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak
Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli
Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl
süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu
işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek
suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2013 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı
yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz)
geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf
Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale
Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı
Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar
İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da
gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli
İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.
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1.300.000 ADET PLASTİK TELLİ DOSYA (KLASÖRE
TAKILABİLEN) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan 1.300.000 adet Plastik Telli Dosya
(Klasöre Takılabilen), teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araştırması yaptırılacaktır
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8423/1-1
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TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2013/141375
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın
Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) telefon ve faks numarası
: Tel : 0-372-259 47 94 – 84
Fax : 0-372-251 19 00 – 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i
: Malzemenin Cinsi
Miktarı:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 - Kontaktör (230 V 50 Hz, 30.5 kW ve
63 A - 3TF47-22-OAPO)
10 Adet
2 - Tristör (NO131SH160)
50 Adet
3 - Adaptör (KA-123/220-12 V ve 3A)
50 Adet
4 - Devre Kesici 400 A (3VL9400-4TA30) 10 Adet
5 - Devre Kesici 600 A (3VL9500-4TA30) 10 Adet
6 - Vakum Kontaktörü
20 Adet
b) Teslim yeri
: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.
c) Teslim süresi
: Firmalar siparişi takiben malzemeleri 45 iş günü
içerisinde teslim edeceklerdir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 05.11.2013 Salı – saat 15.00
c) Dosya no
: 1315063
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4 -1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir.
4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog
verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.
4.2.3. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik
değerler ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 05.11.2013 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
8405/1-1
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK
SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:
DOSYA NO: 2003/8
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme
borçlusunun hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Kurulunun (“Kurul”) 29/11/2012 tarih ve 2012/317 sayılı kararı ile oluşturulan “Rumeli
Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü
maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan
Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma
usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”)
belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.
BORÇLU
Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
“Kurul”un 29/11/2012 tarih ve 2012/317 kararı ile oluşturulan “Rumeli Hayat Sigorta
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.nin hayat portföyü ile sigortacılık yapma
hak ve yetkisinden oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
"Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 50.000.(Ellibin) TL’dir.
TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdinde
bulunan IBAN: TR76 0001 0009 1506 2864 3853 64 no.lu TL hesabına 5.000.- (Beşbin) TL
teminatın “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile
yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat
mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C.
Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.
Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek
diğer belgeler ile birlikte 04/11/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim
edilmesi gerekmektedir.
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
İhale 05/11/2013 tarihinde saat 14.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143
Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla
verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların
listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1. “Katılımcılar” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte istenilen şartları
sağlayabileceklerine ilişkin taahhütte bulunacak olup, işbu “Kanun ve “Sigortacılık/Reasürans
Yönetmeliği”nde aranan tüm şartlara haiz olduklarını gösteren belgeleri Hazine Müsteşarlığı
onayından önce tamamlayacaklardır.
2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale
sürecine katılamazlar.
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3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan
birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamaz.
4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
İNCELEME
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143
Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır.
“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye
katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un
T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdindeki IBAN: TR98 0001 0009 1506 2864 3853 56
no.lu TL hesabına “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli”
açıklaması ile 1.000.- (Bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
İHALE USULÜ
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar
alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.
“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık
08/11/2013 tarihinde saat 14.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul
adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren
borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda
işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR
1. İhale bedeli, ihale sonucunun “Nihai Alıcı”ya bildirilmesini müteakiben “Kurul”
onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.
2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle
yapılacaktır.
3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle
değiştirme hakkı saklıdır.
4. “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/11/2013 tarihine kadar sıra
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda
belirtilmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No:143
34394 Esentepe – İstanbul
Tel
: 0 212 340 20 58
0 212 340 20 57
0 212 340 23 58
Fax
: 0 212 288 49 63
8426/1/1-1
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK
SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"
Satış Komisyonu Başkanlığından:
DOSYA NO: 2003/8
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme
borçlusunun sigortacılık yapma hak ve yetkisinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun
(“Kurul”) 29/11/2012 tarih ve 2012/318 sayılı kararı ile oluşturulan “Rumeli Sigorta Ticari ve
İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve
şartlarla satışa çıkarılmıştır.
BORÇLU
Rumeli Sigorta A.Ş.
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
“Kurul”un 29/11/2012 tarih ve 2012/318 kararı ile oluşturulan “Rumeli Sigorta Ticari ve
İktisadi Bütünlüğü”; Rumeli Sigorta A.Ş.nin sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
"Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin)
TL’dir.
TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdinde
bulunan IBAN: TR76 0001 0009 1506 2864 3853 64 no.lu TL hesabına 10.000.- (Onbin) TL
teminatın “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması
gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü
maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya
cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine
Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.
Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek
diğer belgeler ile birlikte 04/11/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim
edilmesi gerekmektedir.
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
İhale 05/11/2013 tarihinde saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143
Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla
verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların
listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1. “Katılımcılar” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte istenilen şartları
sağlayabileceklerine ilişkin taahhütte bulunacak olup, işbu “Kanun ve “Sigortacılık/Reasürans
Yönetmeliği”nde aranan tüm şartlara haiz olduklarını gösteren belgeleri Hazine Müsteşarlığı
onayından önce tamamlayacaklardır.
2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale
sürecine katılamazlar.
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3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan
birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamaz.
4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
İNCELEME
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143
Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır.
“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye
katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un
T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdindeki IBAN: TR98 0001 0009 1506 2864 3853 56
no.lu TL hesabına “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile
1.000.- (Bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
İHALE USULÜ
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar
alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.
“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık
08/11/2013 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul
adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren
borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda
işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR
1. İhale bedeli, ihale sonucunun “Nihai Alıcı”ya bildirilmesini müteakiben “Kurul”
onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.
2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle
yapılacaktır.
3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle
değiştirme hakkı saklıdır.
4. “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/11/2013 tarihine kadar sıra cetveline
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda
belirtilmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No:143
34394 Esentepe – İstanbul
Tel : 0 212 340 18 65
0 212 340 20 57
0 212 340 23 58
Fax : 0 212 288 49 63
8426/2/1-1
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TTK İHTİYACI OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık
cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax:0.372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI, 2 Kalem (1kalem)
b) Teslim yeri
: Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı
Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı
olarak FOB limanı veya C+F Türkiye Limanı
c) Teslim tarihi
: 120 takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 06.11.2013 Çarşamba saat 15.00
c) Dosya no
: 946–TTK/ 1401
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
1 - Çoklu gaz ölçer, kömür tozu patlayabilirlik test cihazı için Uluslararası kurallara
uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan)
gazlı ortamda çalışmaya uygun ATEX I M1 EEx ia I veya dengi sertifika verilecektir.
2 - Çoklu gaz ölçer için CE sertifikası verilecektir.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 06.11.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No.2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
8406/1-1
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:
Belediye
Mevkii

Pafta Parsel

Yüzölçümü

İmar Durumu

Hissesi

Turizm (Motel), Sosyal, Kültürel Tesis Alanı. (Özel
Korualtı

8

7033

21.100,00 M2

Tam

Öğrenci Yurtları, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Özel
Güçsüzler Evi, Özel Yetiştirme Yurdu)

Muhammen
Bedeli
3.568.000,00.TL

Geçici Teminatı
107.040,00.-TL

İhale Tarihi
22.10.2013

İhale Saati
15.00

İhalenin Yapılacağı Yer
Kavaklı Belediye Başkanlığı
Toplantı Salonu

1 - Yukarıda ayrıntısı belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait tarla vasfındaki taşınmazın,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi
yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
- Gerçek kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
b) İkametgah belgesinin aslı,
c) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
d) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza
sirkülerinin aslı,
e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Tüzel kişiler,
a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü,
d) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
e) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
f) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza
sirkülerinin aslı,
g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Ortak girişim,
a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
b) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
3 - İhaleye katılacak isteklilerin 500,00.-TL. şartname bedeli yatırarak şartname alması
zorunludur.
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4 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve
diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre
hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim etmeleri zorunludur.
5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve
uygun bedeli tespitte serbesttir.
6 - İhale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamının
Belediye veznesine veya Belediye banka hesabına yatırılması zorunludur.
7 - İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından
ödenecektir.
8 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi
gereğince K.D.V. alınmayacaktır.
9 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul
edilmez.
10 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Mali Hizmetler
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı Tel: 0.288.2461007
İlan olunur.
8408/1-1

—— • ——

B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/142204
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr
(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:
UIC 60’lık raya uygun, W-14 tipi elastik bağlantılı, öngerme-önçekmeli bağlantı
malzemesi üzerinde B70 beton travers (Teknik şartnameye göre- TCDD B. Çobanlar İstasyonu
30.000 adet, TCDD Sultandağı İstasyonu 20.000 adet ve TCDD Gölçayır istasyonu 25.000 adet
teslim alınmak üzere toplam 75.000 adet) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 07/11/2013 günü saat 14:30'a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8384/1-1
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5 ADET 154 KV. TRAFO MERKEZİNİN (AKÇAKALE, FEVZİPAŞA, SURUÇ, YARDIMCI
VE KIRLIK ) İŞLETİLMESİNİN (BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) HİZMET
ALIMI YOLU İLE YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
5 Adet 154 kV. Trafo Merkezinin (Akçakale, Fevzipaşa, Suruç, Yardımcı ve Kırlık)
İşletilmesinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç) hizmet alımı yolu ile yapılması işi, TEİAŞ’nın
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2013/143479
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi
Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73
c) Elektronik posta adresi
: 12grup.satinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 5 Adet 154 kV. Trafo Merkezinin (Akçakale, Fevzipaşa,
Suruç, Yardımcı ve Kırlık) İşletilmesinin (bakım ve
güvenlik hizmetleri hariç) hizmet alımı yolu ile
yapılması
b) Yapılacağı yer
: Akçakale-Ş.Urfa, Fevzipaşa/İslahiye-G.Antep, SuruçŞ.Urfa, Yardımcı/Merkez-Ş.URFA, Viranşehir-Ş.Urfa
c) İşin süresi
: 3 (Üç) yıl (1095 Gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 23/10/2013 – 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. 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) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine
(T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu
hesaba ) yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İdari 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) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) 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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”
4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden
birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

9 Ekim 2013 – Sayı : 28790

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden
hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken
Kriterler:
4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
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4.1.6.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir
alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.
4.1.6.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren
belgeler.
4.1.6.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre
çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme
teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli
Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır.
Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na
yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.
İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanununa tabi personelin sayısı
PERSONEL
İŞLETME TEKNİSYENLERİ

HAFTALIK ÇALIŞMA

SAYISI

SAATİ

3 Trafo Merkezli bir grup için

12

12 x 45 = 540

4 Trafo Merkezli bir grup için

16

16 x 45 = 720

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20 x 45 = 900

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24 x 45 = 1080

1 (*)

1 x 45 = 45

Grup Mühendisi

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer
alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini
yerine getirmekle yükümlüdür.
4.1.7. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:
İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait
tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim
belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.
İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya
istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini
gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları
ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat
süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki
mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.
4.1.8. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim
seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini
yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.
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5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu
sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz
olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan
elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,
b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik
santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini
gösteren belgeler.
6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 (yüzelli) Türk Lirası
karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta
yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 160,00 (yüzaltmış) Türk Lirası
doküman bedelini T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072
859 980 52 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B.Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi
Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13-1. Bu hizmet alımı ihalesinde birden fazla grup olması halinde her bir grup için kısmi
teklif verilebilir.
13-2. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak
değerlendirilecektir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 10/04/2013 tarihli ve 4360-69 sayılı Kararı ile; Nedim Trans Yağ Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km.
Aratdağı Mevkii Birecik / ŞANLIURFA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 05/01/2011
tarihinde gerçekleştirilen denetim kapsamında, 47 PB 714 plakalı kamyondan söz konusu
akaryakıt istasyonuna akaryakıt ikmal edildiği sırada yakalanan 47 PB 714 plakalı kamyondan
alınan numunelere ilişkin 25/01/2011 tarih ve M-11/91 numaralı analiz raporunda, bahse konu
akaryakıtın marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı
olduğu, akaryakıta ağır ürün karıştırıldığı, ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali
gerçekleştirilmiş olduğu tespit edilmiş, Kurul'un 02.08.2012 tarih ve 3960-115 sayılı Kararı ile
akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen denetim kapsamında, 47 PB 714 plakalı kamyondan
alınan motorin numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından M-11/91
numaralı analiz raporu ile yapılan analizi neticesinde ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik
düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve
(b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, söz konusu akaryakıta ağır ürün karıştırılmış
olması hususunun, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ayrıca bayi tarafından dağıtıcı
firma dışında 47 PB 714 plakalı kamyondan akaryakıt ikmal edilmiş olması hususunun ise 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil
etmesi sebebiyle konu ile ilgili yazılı savunma alınması uygun görülmüş, bunun üzerine yazılı
savunma talep eden yazımız tespit edilen iki farklı adrese posta yoluyla gönderilmesine rağmen
tebliğ edilemediğinden 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de ilanen yayınlanmak
suretiyle tebliğ edilmiş olmasına karşılık Kurumumuza ulaşan bir yazılı savunma olmamış, bu
suretle konu Kurulun 10.04.2013 tarihli toplantısında ele alınmış olup; yukarıda belirtilen
mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği sonucuna varılarak, Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında toplam 295.866,–TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank),
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8393/1/1-1

—————

Kurul’un 17.04.2013 tarih ve 4370-46 sayılı Kararı ile; Osman Peltekoğulları Turizm
Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Karşıyaka M. Gap C. No:39 Karaköprü Beldesi Şanlıurfa
adresinde kurulu ve 11.01.2013 tarihli ve 1314 sayılı Kurul Kararı ile süresi içerisinde dağıtıcı
değişikliği yapmaması nedeniyle sona erdirilen, 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-71/03381
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numaralı bayilik lisansına kayıtlı tesisten 05.03.2012 tarihinde alınan benzin numunesinin
İNÖNÜ PAL tarafından 17.10.2012 tarihli ve Benzin 2012-0599R numaralı analiz raporu tanzim
edilmek suretiyle gerçekleştirilen analizi neticesinde teknik düzenlemede yer alan özelliklere
aykırı olduğu tespit edilmiş, ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile Osman
Peltekoğulları Turizm Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde
gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi
Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine
gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/2/1-1

—————

Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/15 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve
Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümlerince uyarınca toplam 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/3/1-1

—————

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/47 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde lisansına
kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı
Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca BAY/939-82/30991 numaralı bayilik lisansı sahibi Alkent Petrol Gıda ve Turizm Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
8393/4/1-1

—————

27/10/2009 tarih ve 2293/148 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile
iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve
seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18
inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
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Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr şirket hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para
cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/5/1-1

—————

29/04/2010 tarih ve 2546-83 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile
iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve
seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18
inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr
şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen
600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para
cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/6/1-1

—————

20/05/2010 tarih ve 2569-117 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile
iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; zorunlu sigorta
yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiği
anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası gereği belirlenen 50.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği
10.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
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Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/7/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/133 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cadde No:42/7
Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin,
24.01.2008 tarih ve EÜ/1471-4/1067 sayılı Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki tesisi için
Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/8/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/273 sayılı Kararı ile; Gaziantep 1. Kısım OSB 83120
no.lu cad No:7 PK 27027 Başpınar Şehitkamil Gaziantep adresinde faaliyet gösteren Gaziantep
OSB Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 07.06.2011 tarih ve EÜ/3262/1973 sayılı Üretim lisansına sahip
Gaziantep ilindeki tesisi için Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını
Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek
olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/9/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/184 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. 27/9
Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Yüceyurt Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş.’nin,
24.02.2011 tarih ve EÜ/3094-8/1842 sayılı Üretim lisansına sahip Trabzon ilindeki tesisi için
Temmuz 2011 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/10/1-1

9 Ekim 2013 – Sayı : 28790

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/301 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Güngören Cad.
No: 69 Bağcılar-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Özşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, 16.02.2006
tarih ve EO/658-3/614 sayılı Otoprodüktör lisansına sahip İstanbul ilindeki tesisi için Ocak 2010,
Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait
İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma
prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/11/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/99 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. No:27/9
Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin, 13.12.2007 tarih ve EÜ/1406-10/1031 sayılı Üretim lisansına sahip Bolu ilindeki tesisi
için Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, dönemlerine ait İlerleme
Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne
gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/12/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/100 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. No:27/9
Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin, 13.12.2007 tarih ve EÜ/1406-11/1032 sayılı Üretim lisansına sahip Bolu ilindeki tesisi
için Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, dönemlerine ait İlerleme
Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne
gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/13/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/231 sayılı Kararı ile; Kayseri Yolu üzeri 6. km
K.Maraş adresinde faaliyet gösteren Sason Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin,
01.12.2011 tarih ve EÜ/3519-32/2159 sayılı Üretim lisansına sahip Batman ilindeki tesisi için
Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/14/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/142 sayılı Kararı ile; Hoşdere Cad. No:157 Y.
Ayrancı/ANKARA adresinde faaliyet gösteren İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin,
01.04.2009 tarih ve EÜ/2041-8/1453 sayılı Üretim lisansına sahip Erzincan ilindeki tesisi için
Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/15/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/93 sayılı Kararı ile; Sedat Simavi Sokak No:20/9
Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin,
12.09.2007 tarih ve EÜ/1309-1/943 sayılı Üretim lisansına sahip Erzurum ilindeki tesisi için Ocak
2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir
8393/16/1-1
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Sayfa : 131

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/94 sayılı Kararı ile; Sedat Simavi Sokak No:20/9
Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin,
12.09.2007 tarih ve EÜ/1309-2/944 sayılı Üretim lisansına sahip Erzurum ilindeki tesisi için Ocak
2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/17/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/251 sayılı Kararı ile; Ziaurrahman cad. 13/2 GOP
ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aktaş Grup Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin,
23.02.2012 tarih ve EÜ/3703-14/2253 sayılı Üretim lisansına sahip Düzce ilindeki tesisi için
Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/18/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/89 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. Bükreş Sok. No:19/8
06680 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aksiyon Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim
Şirketi’nin, 03.05.2007 tarih ve EÜ/1179-5/849 sayılı Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki
tesisi için Temmuz 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza
sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler
ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23
üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans
sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/19/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/144 sayılı Kararı ile; Uzayçağı Cad. No:7 Ostim
Yenimahalle Ankara adresinde faaliyet gösteren Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin,
04.06.2009 tarih ve EÜ/2116-7/1488 sayılı Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki tesisi için
Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza
sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler
ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23
üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans
sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/20/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/187 sayılı Kararı ile; Karyağdı sok. No:13/1 Çankaya
ANKARA adresinde faaliyet gösteren Tekkale Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş.’nin, 03.03.2011
tarih ve EÜ/3103-7/1858 sayılı Üretim lisansına sahip Artvin ilindeki tesisi için Temmuz 2012
dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma
prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8393/21/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-329 sayılı Kararı ile, “Büyükesat mah. Kaptanpaşa
sok. No:11/5 Çankaya ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Enersa Elektrik Enerjisi Toptan
Satış Limited Şirketi’nin;
a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp
Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2)
numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,
b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,
anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 30
(otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi
yönünde ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para
cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma
ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/22/1-1
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Sayfa : 133

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-332 sayılı Kararı ile, “Yenişehir mah. Dedepaşa cad.
No:19 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış
Anonim Şirketi’nin;
a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp
Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2)
numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,
b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,
anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 30
(otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi
yönünde ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para
cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma
ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/23/1-1

—————
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-334 sayılı Kararı ile, “Zeytinlik mah. Ebuziya cad.
No:54/4 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Saon Toptan Elektrik Enerji Satış
Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi‘nin
a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp
Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2)
numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel
Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,
b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,
anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 30
(otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi
yönünde ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para
cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma
ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8393/24/1-1
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Çanakkale Belediyesinden:
KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ
“YEŞİL”
KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLANI
Belediyemizce düzenlenen Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel
Tasarım Proje Yarışması 14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete’de, günlük bir gazetede
ve İdaremizin www.canakkale.bel.tr web adresinde ilan yayımlayarak sonuçlar açıklanmıştır.
Yarışma Seçici Kurulunda;
Danışman Jüri Üyesi olarak; Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı), Özleyiş
ÇETİN (İmar ve Şehircilik Müdürü, Şehir Plancısı), Aydın BÜYÜKSARAÇ (Jeofizik Müh. Doç.
Dr.), Hülya AYBEK (Dr. Y.Mimar, Yeşil Bina Uzmanı – LEED AP), Sevil URAL (Mimar),
Asli Seçici Kurul Üyesi olarak; Ülkü ALTINOLUK (Mimar, Prof. Dr. (Jüri Başkanı)),
Emre AYSU (Mimar, Prof. Dr.), Harun BATIRBAYGİL (Mimar, Prof. Dr.), Bahar BAŞER
KALYONCUOĞLU (Peyzaj Mimarı – Yard. Doç. Dr.), Ferda ORAL (Mimar)
Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak; M. Kemal ALBAYRAK, Meral HARPUT (Mimar),
Mustafa KURT (Mimar),
Raportör olarak:, Aynur ATAN, Seyyide GÜLTEKİN, Suzan DEMİR, yer almışlardır.
Söz konusu yarışma kapsamında, 20 adet şartname, alınmış; Yarışma Raportörlüğüne 9
adet proje teslim edilmiştir. Yarışma sonuçları, Seçici Kurul’un 04 Ekim 2013 tarihinde
Çanakkale’de gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda belirlenmiştir. Jüri Raporu
uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır.
1.ÖDÜL:
5 SIRA NUMARALI, 74789 RUMUZLU PROJE
Bülent TARIM - Prof. Dr. Y.Mimar - Ekip Başı
Köksal AKSOY - Y. Mimar
Bülent ÇETİN Y. Mimar
Hakan ÖZBEK - Y. Mimar
Mustafa Alper AYKAL - Mimar
Başak TAŞ ÖZDEMİR - Peyzaj Mimarı
Ozan Can ÖZÜBAL - Şehir Plancısı
2. ÖDÜL:
9 SIRA NUMARALI, 10963 RUMUZLU PROJE
Oktan NALBANTOĞLU - Dr. Peyzaj Y. Mimarı - Ekip Başı
Tuğba AKYOL - Peyzaj Mimarı
Ufuk ERTEM - Mimar
Alper TÜFEKÇİOĞLU - Peyzaj Y. Mimarı
Burçak ERKMEN - Peyzaj Mimar ve Kensel Tasarımcı
Koray KALAY - Peyzaj Mimar ve Kentsel Tasarımcı
Burcu AYAN SONKUR - Peyzaj Mimarı
Mehmet Cemil AKTAŞ - Peyzaj Mimarı
Kemal ELBEYLİ - Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı
Çağlar Burak YAYLA - Peyzaj Mimarı
Serap KETBOĞA - Şehir Plancısı
Esat Can MEKER - Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve 3 Boyutlu Modelleme Uzmanı
Duygu PERÇİN - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci
Hande GÜNDEL - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci
3.ÖDÜL:
4 SIRA NUMARALI, 82539 RUMUZLU PROJE
Baran YARDIMCI - Mimar
Mehmet Zafer ÜNAL - Y. Mimar
Recep SEMİZOĞLU - Y. Mimar
Ümit Tarık YAŞAR - Peyzaj Mimarı
Faruk ALTUN - Şehir Plancısı
Jülide KÖSTEM - Öğrenci
Hakan GÖZLÜKLÜ - Mimar
Kübra NURBAŞ - Mimar
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MANSİYONLAR
1.MANSİYON
1 SIRA NUMARALI, 14759 RUMUZLU PROJE
Duygu CİHANGER - Şehir Plancısı
Emre KAYGUSUZ - Şehir Plancısı
Ender PEKER - Şehir Plancısı
Yiğit ACAR - Mimar
Neslihan KULÖZÜ - Peyzaj Mimarı
2.MANSİYON
3 SIRA NUMARALI, 19754 RUMUZLU PROJE
Yasin ÇAĞATAY - Dr. Y. Mimar
Tolga SAYIN - Dr. Y. Mimar
Firidin ÖZGÜR - Dr. Y. Şehir Plancısı
Nazire PAPATYA SEÇKİN - Dr. Peyzaj Y. Mimar
Gökçer OKUMUŞ - Şehir Plancısı
Erkan PİLGİR - Mimar
Ali SEİFLOO
Saadet KÖK
Aycan KIZILKAYA
Seda ARSLAN
Zehra Hande GÖNÜLLÜ
Alican KUNT
Mehmet Emin BAYRAKTAR
Reşat ÇOBAN
Sinem GÜREVİN
3.MANSİYON
2 SIRA NUMARALI, 42816 RUMUZLU PROJE
Selim VELİOĞLU - Y.Mimar - Ekip Başı
Erce FUNDA - Mimar
Orkun ÖZÜER - Y. Mimar
Ersen GÖMLEKSİZ - Mimar
Mehmet Ali YÜZER - Dr. Y. Şehir Plancısı
Onur YÜZER - Peyzaj Mimarı
Muhterem EROĞLU - İnşaat Mühendisi
Cafer AKTÜRK - Makine Mühendisi
Hayri AYDIN - Elektrik Mühendisi
SATIN ALMA
8 SIRA NUMARALI, 67070 RUMUZLU PROJE
Ali ÖZER - Mimar
Emrah ALTINOK - Şehir Plancısı
Özhan AKAY - İnşaat Mühendisi
Habibe ADUŞ - Peyzaj Mimarı
Mustafa ÜNAL - Makine Mühendisi
Ahmet ELMALI - Elektrik Mühendisi
7 SIRA NUMARALI, 29316 RUMUZLU PROJE
Elvan ENDER – Peyzaj Mimarı – Ekip Başı
Kübra ŞAHİN - Peyzaj Mimarı
Fadime AYDIN - Mimar
Berfu GÜLEN GÜLEY - Şehir Plancısı
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kamu İhale Kurumuna giriş sınavı sonuçlarına göre üç gruptan toplam 30 (otuz) kamu
ihale uzman yardımcısı alınacaktır.
YAZILI SINAVA
PUAN
GRUP
1.Grup

TÜRÜ
KPSSP103

FAKÜLTE / BÖLÜM
Hukuk Fakültesi

KADRO

ÇAĞIRILACAK

SAYISI

ADAY SAYISI

8

160

16

320

6

120

İktisat, Siyasal Bilgiler,
2.Grup

KPSSP67

İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülteleri

3.Grup

KPSSP5

İnşaat Mühendisliği

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz
tarafından 23 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı
kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.
SINAVA KATILIM KOŞULLARI:
1) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan
almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak
kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip
olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),
2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte /
bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (1 Ocak 1978 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan
adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim
görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
2) 2012 veya 2013 KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
3) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,
4) Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin
edilebilir).
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular 21 Ekim 2013 tarihinde (saat: 09:00) başlayacak olup, 01 Kasım 2013 tarihi
mesai bitiminde (saat: 18:00) sona erecektir.
Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz
olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle
birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya
Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar tarafından Kurumun resmi
internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülünden temin
edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde
yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Adayların yazılı sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak
üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
SINAV KONULARI:
1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk/İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı,
Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,
b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar
Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku),
İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi,
e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar
Analizi, İşletme İktisadı,
2) 3. gruptan (İnşaat Mühendisliği) sınava girecek adaylar için sınav konuları; ilgili
mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.
YAZILI SINAV:
Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır.
1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri
(a, b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç
grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda
işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.
Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan
bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan
olması gerekir.
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SÖZLÜ SINAV:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak
kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul
edilecektir.
Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı
Kurum internet sitesinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların
sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
SINAV SONUCU:
Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını
tespit eder ve giriş sınav duyurusunda fakülte / bölüm itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı
kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar.
Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısından
fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday,
giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.
Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması
yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya
başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren
altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya
da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf: (312) 218 48 43
Faks: (312) 218 48 83
Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen
bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında
adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
8439/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar Belediye Encümeninin 29/08/2013 tarih 189 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26/092013 tarih 2535 sayılı kararı ile onaylanan,
Pursaklar 1. Etap kapsamında bulunan imarın 95330/7, 95350/1 ve 95350/2 no.lu ada/parselleri
kapsayan 90000/37 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca
Belediyemiz ilan panosunda 09/10/2013 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8437/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/27554
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

Adresi

İstasyon Civarı

Tel-Faks

KIRIKKALE/MERKEZ
0 318 224 74 04
0 318 224 28 94

Posta Kodu

71300

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

mkemuhimmat@mkek.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Gümüş Rulo Kağıt Ürünleri ve Makine Ekrem AYDIN

Adı/Unvanı

San. ve Tic. Ltd.Şti.

T.C.No: 24425156784

Tahtakale Mah. Trafo Mevkii Akasya
Adresi

Sok. No:2 Avcılar /İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

---

Vergi Kimlik/
4240456694

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
553708
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/102193
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Beşiktaş

Adresi

Cevdetpaşa Cad. No:128

Tel-Faks

0 212 359 69 15 - 0 212 257 50 25

Posta Kodu

34342

E-Mail

info@boun.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Erat Makine Nezat Erat
Haramidere San.Sit.E Blok No:108

Adresi

Beylikdüzü-İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

52189121458

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

803709
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve

a-4734
KİK

Kapsamı

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/193445

2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Kastamonu

Tel-Faks

336 214 92 27-366 214 74 95

E-Mail

dsi23@dsi.gov.tr

İnönü Mah.
Adresi

Rauf Denktaş Bul.No:53

Posta Kodu

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Erol Yaşa
Meşrutiyet Mah. PTT Sok.
Sönmezler İşhanı Kat:5/11

Adresi

Merkez/Zonguldak
T.C. Kimlik No.

10221125970

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

3775

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8438/1-1
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikasından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/195261

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Adı

Kırşehir Şeker Fabrikası

İl/İlçe

Merkez

0386 221 30 37-0386 221 61 38

Adresi

Akçaağıl Köyü Mevkii

Tel-Faks

Posta Kodu

40200

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ahmet Şen
Karaköprü Karşıyaka Mah. Ülgen
Sitesi H Blok Altı

Adresi

Merkez/Şanlıurfa
T.C. Kimlik No.

21719695516

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Şanlıurfa Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

9222
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/5303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bulaşıcı
Hastalıklar Konusunda İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
2013/5314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İçme Suyu
Temini ve Sanitasyonu Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5346 Kars İlinde Tesis Edilecek Yağmur Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/5347 Sakarya İli, Erenler ve Arifiye İlçelerinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım
Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/5360 İzmir İli, Bergama İlçesinde Tesis Edilecek Düzova Rüzgar Elektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/5408 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654
Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2013/5409 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında
Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

Sayfa
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15
16
17
18
19

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

19

YÖNETMELİKLER
— Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
— Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

21
21

TEBLİĞLER
— Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği
— Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2013/6)
— Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/157 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/158 Sayılı Kararı

20

51
52
59
62
92
92

NOT: 8/10/2013 tarihli ve 28789 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli Program (2014-2016),
Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Ait
Yönetmelikler, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumuna Ait Tebliğ ile 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile
İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi 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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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125
151

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

