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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/5882
10 Aralık 2013 tarihinde Konakri’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak
Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/1/2014
tarihli ve 4114964 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesi ile
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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           Karar Sayısı : 2014/5894

“55. BMDTÖ Avrupa Komisyonu Toplantısı ve Dünya Miras Alanlarında Turizm: Zor-

luklar ve Fırsatlar Seminerinin Düzenlenmesine İlişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Aracılığıyla

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Dünya Turizm Örgütü Arasında Anlaşma”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 14/1/2014 tarihli ve 4104105 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5930

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması;

Millî Eğitim Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3355346 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli

ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6194

Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi kapsamında Marmara Denizi Derin Deşarj Hattı,

HES, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Sanat Yapıları inşaatlarının yapılabilmesi amacıyla bazı taşın-

mazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki

24/6/2013 tarihli ve 2013/4969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması;

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 3/4/2014 tarihli ve 204495 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı

Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                      F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6197

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürür-

lüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 12851 sayılı yazısı üzerine,

20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci,

14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80,

111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984

tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                    T. YILDIZ                                    N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      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

                                                               N. AVCI                                                         L. ELVAN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2014/6198

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Unimar-İkitelli

Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 307 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

18 Nisan 2014 – Sayı : 28976                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976



           Karar Sayısı : 2014/6199
Şırnak İlinde tesis edilecek Silopi Termik Santralinin yapımı amacıyla ekli listelerde

bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere
Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 21/2/2014 tarihli ve
5555 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6201

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Uşak OSB TM-Kışladağ TM Enerji

İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda

direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak

suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamu-

laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının  14/2/2014 tarihli ve 279 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/3/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2014/6202

Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Çayağzı Köyü halkının, mezkur yerleşim yerinin Pembelik

Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalması nedeniyle ekli kroki ve haritada gös-

terilen yere nakli ve yerleştirilmesi; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 7/2/2014 tarihli ve 216

sayılı yazısı üzerine, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 3/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      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                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           17 Nisan 2014
       69471265-305-2933

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen
tarihi eserlerin açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Nisan 2014 tarihinde
Arnavutluk’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 17 Nisan 2014
      68244839-140.03-85-185

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2933 sayılı yazınız.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen

tarihi eserlerin açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Nisan 2014 tarihinde
Arnavutluk’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/304
1 – Toplu Konut İdaresi Başkanı Ahmet Haluk KARABEL’in başka bir göreve atanmak

üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek
göstergeli Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Mehmet Ergün TURAN’ın atanması, 657 sayılı
Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2985 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                                        
                Başbakan                                                    
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/298
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığı-

na, Mustafa KARAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/299
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çocuk Hizmetleri Genel

Müdürlüğüne, Temindar AYTEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/300
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kadının Statüsü Genel

Müdür Yardımcılığına, Gülser USTAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/301
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kadının Statüsü Genel

Müdür Yardımcılığına, Hülya YAVUZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/302

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Denetim Hizmetleri

Başkanlığına, İsmail YÜKSEKTEPE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/303

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığına Mustafa OKUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/305

1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim

Kurulu Üyeliğine Ömer KOCA’nın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka-

nununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil
edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanım ve Kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,
b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme,

enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, galeri girişi,
şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama
alanı, atık barajı,  patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,

c) Arama döneminde üretim ve satış izin belgesi: Arama ruhsatı döneminde teknolojik
araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin
1/10’una kadar üretim ve satışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

ç) Aramada İşletme izni: Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pi-
lot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin 1/10’una kadar üretim ve
satışı için Bakanlıkça verilen izni,

d) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

e) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,
f) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,
g) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
ğ) Basamak/kademe: Yüksek eğimli alanlarda yüzey güvenliği ve ulaşım kolaylığını

sağlamak amacıyla kazı yapılarak oluşturulan düzenli yatay ve düşey yüzeyleri,
h) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,
ı) Bölge müdürlüğü: Genel Müdürlüğe bağlı orman bölge müdürlüklerini,
i) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî

Gazete ’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “Çevresel
Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”
kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair bel-
geyi,

j) Ek Devlet hakkı: Madencilik faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına rastlaması ha-
linde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince alınan
Devlet hakkının % 30 fazlasını,

k) Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin ekolojik
özellikleri nedeniyle yalnızca Ülkemizde belirli bir bölgede doğal olarak yayılış gösteren tür-
lerin bulunduğu alanlar ile uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve koordinatları Bakanlıkça veya
Genel Müdürlükçe belirlenen orman alanlarını,
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l) Gen koruma alanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal or-
tamında veya doğal ortamı dışında korumak ve çoğaltmak amacıyla koordinatları Bakanlıkça
veya Genel Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

m) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

n) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
o) Hafriyat toprağı: İnşaat öncesi arazinin hazırlanması amacıyla yapılan kazı ve benzeri

faaliyetler esnasında oluşan toprağı,
ö) Hammadde üretim izin belgesi: 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince ge-

nel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat ham-
maddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen
belgeyi,

p) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya
ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı,
ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik elemandan oluşturulan
en az üç kişilik komisyonu,

r) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların yapımı, yı-
kımı, yenileme ve tadilatı esnasında ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde içermeyen
atığı,

s) İşletme izin belgesi: Madenlerin işletmeye alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığınca verilen belgeyi,

ş) İşletme ruhsatı: Maden sahalarında işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

t) İzin: Bu yönetmelik hükümlerine göre orman alanları içinde Bakanlıkça amacı doğ-
rultusunda kullanılmak üzere verilen ön izni, kesin izni ve muvafakatı,

u) Kademeli kapatma planı: Pasa döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında orman
ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür tekniklerine uygun, iznin başlangı-
cından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının kapatılmasını takiben öngörülen nihai
haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata kazandırılmasını gösterir planı,

ü) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte genel bütçe kapsamındaki kamu ida-
releri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,

v) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça amacı doğrultusunda kul-
lanılmak üzere verilen izni,

y) Maden arama izni: Maden araması yapılabilmesi için ruhsata dayalı olarak Bakan-
lıkça verilen izni,

z) Maden işletme izni: Maden üretimi yapılması için işletme ruhsatına dayalı olarak
Bakanlıkça verilen izni,

aa) Muhafaza ormanı: 6831 sayılı Kanunu 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamına alınan
yerleri,

bb) Orman içi dinlenme yeri: 6831 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre ayrılan ve
yönetilen koordinatları belirli alanları,

cc) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
çç) Ormancılık bürosu: 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman

Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan
büro ve şirketi,

dd) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için, sahada herhangi bir ça-
lışma yapılmaması şartıyla verilen izni,
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ee) Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin top-
lanması işini,

ff) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın bozulacak doğal ya-
pısının yeniden düzenlenmesi, doğal dengesinin kurulması,  alanın yeniden insanların ya da
diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde rehabilite ama-
cıyla hazırlanacak projeyi,

gg) Rehabilite: İznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının;
çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesini, orman
ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyum-
lu hale getirilmesi işlemini,

ğğ) Ruhsat: Arama ruhsatı, işletme ruhsatı veya sertifikayı,
hh) Satış bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

verilen yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakkı gibi
mali durumu gösteren belgeyi,

ıı) Sertifika: 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin aran-
ması ve işletilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

ii) Stabilite: Bir malzeme kütlesinin veya yapının önemli bir deformasyona, harekete,
erozyona, heyelana dayanabilmesi şartlarını, bulunduğu durumu koruyabilme yeteneği,

jj) Teknik rapor: Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde izin veriliş ama-
cına ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun çalışıldığını, cari yıl bedellerinin
ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu,

kk) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar veya katılım bankaları tarafından ve-
rilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma
Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,

ll) Tesis: Her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri
kapsamında, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi
cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık ber-
taraf tesisleri ile asfalt ve beton karıştırma ünitelerini,

mm) Tohum meşceresi: Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum, bitki üretim mater-
yali üretmek amacıyla koordinatları Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla
yönetilen alanları,

nn) Toprak dolgu bedeli: Dolgu hacmi üzerinden hesaplanan bedeli,
oo) Toprak dolgu projesi: Ormanlık alanda madencilik faaliyetlerinin sona ermesi ne-

ticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş maden sahalarının orman
yetiştirilmek üzere doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için dolgu öncesi ve
dolgu sonrası nihai kodları gösterir, çevresindeki topografik yapı ile uyumlu dolgu sonrası re-
habilite işlemini de içeren projeyi,

öö) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıkla-
nan yıllık üretici fiyat endeksini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri

Müracaat
MADDE 4 – (1) Ruhsat sahibi,  madenin adının belirtildiği talep yazısına;
a) Ruhsatını,
b) 1/25000 ölçekli haritasını veya krokisini,
c) Meşcere haritasını,
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ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Koordinat listesini,
e) Orman kadastro haritasını,
f) ÇED belgesini,
g) Hammadde üretim, maden işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık kazanma

ve atık bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini veya kademeli kapatma planını,
ğ) Tesis ve altyapı tesis izin taleplerinde  avan projesini,
dört takım ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen

belgeleri ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.
(2) Kazı gerektirmeyen arama taleplerinde müracaat yazısına sadece ruhsat ve ruhsat

alanını gösteren 1/25000 ölçekli harita eklenir.
(3) Muhafaza ormanlarındaki ruhsat görüş taleplerinde; talep yazılarına 1/25000 ölçekli

haritasını veya krokisini, meşcere haritasını, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, koor-
dinat listesini, orman kadastro haritası ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında
bulunduğuna ve hak sağladığına dair belgesi ile birlikte müracaat eder.

(4) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken
yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma
yapılır. Bu kapsamdaki izin, muvafakat ve görüşler talep sahibinden istenebilir.

İnceleme ve değerlendirme
MADDE 5 – (1) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler,

eksiklikler varsa, on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar
talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde
gerekli incelemeler yapılarak, talebin Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin
veya kesin izin raporu düzenlenir.

(2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde
bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep
sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat alanında prospek-
siyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden
arama faaliyetinde bulunabilir.

(3) Değerlendirme Komisyonunun görev alanındaki; muhafaza ormanları, gen koruma
alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken
nadir ekosistem alanlarına isabet eden maden işletme, tesis ve altyapı tesisi izin müracaatları
ile muhafaza ormanlarındaki ruhsat talepleri bölge müdürlüğünce müracaat evrakı ve düzen-
lenen tutanak ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Talebin bir kısmının Değerlendirme Ko-
misyonunca değerlendirilmesi gerektiği durumlarda talep bir bütün olarak ele alınır.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı
MADDE 6 – (1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön

izin sahibinin, ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı
talebinde bulunması, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi
vermesi halinde ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorum-
lulukları devam eder.  Ön izin süresi toplam otuz altı ayı geçemez.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve madencilik faaliyetine müsaade edil-
mez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge mü-
dürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde
tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.
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(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüş-
memiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması
halinde ön izin iptal edilir.

Kesin İzin
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça uygun görülenlere ruhsat süresi dikkate alınarak izin ve-

rilir. Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren
üç ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenir. Tebligat ta-
rihinden itibaren üç ay içerisinde bedellerin ödenmemesi, teminatın veya onaylı taahhüt sene-
dinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın
izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni
izin talebi olarak değerlendirilir.

(2) Maden işletme izinlerinde, izin sahibi; izne konu alanı kapsayan işletme izin belge-
sini orman idaresine vermeden saha teslimi yapılmaz.

(3) Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce maden işletme izin alanları ile maden
stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı ve kantar tesis izinle-
rinde izin sahasının sınırları izin sahibince kafes tel çit ile ihata edilir, yapılan ihata izin süresi
ve rehabilite izleme sürecinde de izin sahibince muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faali-
yetine müsaade edilmez.

(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.
(5) Ruhsat alanında maden arama, maden işletme veya hammadde üretimi için ormanlık

alanlarda Bakanlıkça veya ormanlık alan dışında ilgili kurumlarca izin verilmiş ise, bu ruhsata
dayalı olarak madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman alanı içinde yapılması zorunlu te-
sislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin ruhsat alanı
içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde
ruhsat alanı bitişiğinde izin verilebilir.

(6) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yol,
köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin
üretimi için hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman alanları içinde bu amaçla yapı-
lacak işletme faaliyetleri, tesis ve altyapı tesislerine bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve-
rilir.

(7) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin oluru-
nun verildiği tarihtir. İzin süresinin tamamen veya kısmen uzatıldığı izinlerde izin başlangıç
tarihi ilk iznin verildiği tarihtir. Farklı tarihlerde verilen izinlerin birlikte uzatılması halinde
izin başlangıç tarihi yeni izin olur tarihidir.

Alınacak bedeller ve ek Devlet hakkı
MADDE 8 – (1) Maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis ön izinlerinde ön izin be-

deli, kesin izinlerde ise;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
alınır.
(2) Ancak aynı ruhsat alanı içinde maden işletme, aramada işletme amacıyla bu Yönet-

meliğin yayım tarihinden önce veya sonra iptal edilmiş olanlar da dahil Bakanlıkça verilmiş
izin alanlarının toplamının beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmaz, ek devlet
hakkı alınır. Hammadde üretim amacıyla hammadde üretim izin belgesine dayanılarak verilen
izinlerde ise ek devlet hakkı alınmaz.
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(3) Kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.
(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kara-

yolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikin-
ci fıkrası gereği Karayolları Genel Müdürlüğünün, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 5 inci maddesinin
ikinci fıkrası gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi veya
ruhsat ile yapacağı madencilik faaliyetleri için verilen izinlerinden, bedel ve teminat alınmaz.
Bu idarelerin merkez ve taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesi veya
ruhsata dayalı olarak verilen izinler Bakanlıkları veya Genel Müdürlükleri adına verilmiş sa-
yılır.

(5) Belediyeler, il özel idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının,  yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve in-
şaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata daya-
narak, madencilik faaliyetleri için verilecek tüm izinlerden bu maddenin birinci ve ikinci fık-
ralarında yer alan bedeller alınır. Bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarından ise herhangi bir bedel alınmaz.

Devir işlemleri
MADDE 9 – (1) Ruhsatın devir edilmesi halinde, bu ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça

verilmiş izinler devir alanın orman idaresine her bir izin için onaylı taahhüt senedi vermesi,
teminatı güncellemesi, rehabilitasyon projesini uygulayacağını taahhüt etmesi halinde izin devir
alan adına Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlu-
lukları aynen devam eder.

Kesin izin süre uzatımı
MADDE 10 – (1) İzin sahibinin yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi

ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte izin süresi son günü mesai biti-
mine kadar bölge müdürlüğüne müracaatı halinde mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu
Yönetmelik hükümlerine göre süre uzatımı yapılabilir. Süre uzatımının Bakanlıkça uygun bu-
lunması halinde teminat ve arazi izin bedeli güncellenir, onaylı taahhüt senedi alınır.

(2) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi ve izin sahibinin ilgili kanun
hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı alamaması halinde; izin sahibinin, izin süresi son günü
mesai bitimine kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat hukukunun yürürlükte
olduğuna veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte
bölge müdürlüğüne müracaat etmesi, bir yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt
senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde bir yıl süreyle
izin aynı şartlarla devam eder.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş
rehabilitasyon projesi ve bu yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ve bir yıllık arazi izin
bedelini ödediğine dair belge ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmesi halinde izin bir
yıl daha devam eder, ancak bu fıkradaki süre içinde sahada çalışmaya müsaade edilmez.

İptal işlemleri
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin

belgesine dayalı olarak verilen maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri;
a) Hak sahibinin vazgeçmesi,
b) Ruhsatın iptali,
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c) ÇED belgesinin iptal edilmesi,
ç) Mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir

yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yü-
rürlükte olduğuna veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile
birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi
talebinde bulunulmaması,

d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yenilen-
miş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu yönetmelik hükümlerine göre istenen
evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmemesi,

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanınan süre  içinde verilen
iznin yenilenmemesi veya bu süre içinde sahada çalışma yapıldığının tespit edilmesi,

f) Orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakkının ida-
relerden kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde
ödenmemesi,

g) Orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakkının öde-
me tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesinin izin süresince üç kez tekerrür etmesi,

ğ) Verilen izinlerin amacı dışında kullanılması,
halinde Bakanlıkça iptal edilir.
(2) Ancak bu Yönetmeliğin yayımından önce bedel borcu bulunanlara bir defaya mah-

sus olmak üzere iki yıl süre tanınabilir.
(3) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun ça-

lışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin altı ay içerisinde giderilmesi için
ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği, taahhüt senedine
ve rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan izin iptal edilir.

(4) İznin iptal edilmesi halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toprak Dolgu İzin İşlemleri

Toprak dolgu müracaatı ve ön izni
MADDE 12 – (1) Madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk

edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarında, orman yetiştirilmek üzere hafriyat toprağı,
inşaat ve yıkıntı atıkları ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla bü-
yükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediye-
lerine bedeli karşılığında Bakanlıkça uygun görülenlere izin verilir.

(2) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe belediyeleri
talep yazılarına, toprak dolgu alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını ve koordinat listesini
ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Müracaat değerlendirilir ve heyet tarafından ön izin raporu düzenlenir.
(4) Kesin izin verilmeden önce; ilgili kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge

ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi için Bakanlıkça uygun görülen-
lere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek süre verilebilir.

(5) Ön izin verildiği ilgili belediyeye bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi alınır,
ancak yer teslimi yapılmaz, hiçbir faaliyete müsaade edilmez.

(6) Ön izin, talep sahibinin vazgeçmesi veya kesin izin için istenen belgelerin süresi
içinde tamamlanmaması halinde iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir.
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Toprak dolgu kesin izni
MADDE 13 – (1) Talep sahibi belediye, talep yazısına;
a) 1/25000 ölçekli haritasını,
b) Meşcere haritasını,
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
ç) Koordinat listesini,
d) Orman kadastro haritasını,
e) ÇED belgesini,
f) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile

uyumlu ve orman idaresinin uygun göreceği toprak dolgu projesini,
dört takım ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder.
(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler

varsa on işgünü içerisinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep
değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli
incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için bedelli
kesin izin raporu düzenlenir.

(3) Bakanlıkça uygun görülenlere beş yıla kadar kesin izin verilir.
(4) Verilen izinlerin, bedellerinin ödenmesi ve onaylı taahhüt senetlerinin orman idare-

sine teslim edilmesi halinde saha teslimi yapılır.
(5) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde bedelleri

ödemek, onaylı taahhüt senedini orman idaresine teslim etmek zorundadır. Aksi halde verilen
izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

(6) Ayrıca, zorunluluk halinde yol, şantiye, kantar, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri ka-
zanılmasına yönelik seyyar tesislere, faaliyet gerçekleştirilen alanlarda çevre sağlığı açısından
gerekli tekerlek yıkama tesislerine ve enerji nakil hattına da toprak dolgu izin süresi kadar be-
delli izin verilebilir.

(7) Toprak dolgu işleminin izin süresinde tamamlanamaması halinde, verilen izin bir
defaya mahsus kesin izin süresi kadar izin bitim tarihinden itibaren uzatılabilir.

(8) İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar toprak dolgu işlemlerinin safahatı hak-
kında halihazır durumunu gösterir haritası ile birlikte bölge müdürlüğüne teknik rapor verir.

(9) İzin alanı ile ilgili her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.
(10) İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak,

kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla başkasına işlettirebilir.
(11) Kesin izin verilen alanın koordinatları orman idaresince Maden İşleri Genel Mü-

dürlüğüne bildirilir, ayrıca görüş alınmaz.
Alınacak bedeller
MADDE 14 – (1) Toprak dolgu kesin izinlerinden;
a) Toprak dolgu izin bedeli,
b) Toprak dolgu bedeli,
alınır.
(2) Toprak dolgu kesin izinlerinde 5 yıllık izin süresi için; izin alanının metrekaresi cari

yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı
Ek-1, ekolojik denge katsayısı Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 çarpımlarının sonucu çıkan bedelin
yarısı toprak dolgu izin bedeli olarak izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi
tarafından ödenir.
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(3) Toprak dolgu yapılacak alanlarda, cari yıl ağaçlandırma hektar bedelinin onbine bö-
lünmesi sonucu bulunacak değerin yüzde yetmişinin dolgu hacmi ile çarpımı sonucu bulunacak
bedel toprak dolgu bedeli olarak izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tara-
fından ödenir.

(4) Toprak dolgu kesin izinlerinden ağaçlandırma bedeli alınmaz. Ancak orman idare-
sinin onaylayacağı proje kapsamında izin sahibince izin alanı ağaçlandırılır, ağaçlandırılan bu
sahanın 5 yıl süreyle bakımı izin sahibince yapılır.

Toprak Dolgu İzinlerinde Uyulacak Hususlar
MADDE 15 – (1) Toprak dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri

tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının,
parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif
madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı atıkların dökülmesi yasaktır.

(2) Toprak dolgu yapılacak alanlara birinci fıkrada yasaklanan maddelerin dökülmesinin
tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak izin iptal edilir, atıklar izin sahibine taşıttırılır.
Aksi halde orman idaresince taşınır veya taşıttırılır, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin
sahibinden tahsil edilir.

(3) Toprak dolgu alanının nihai üst kotlarından aşağı doğru dikey derinliği en az iki
metrelik kısmı verimli toprak ile doldurur.

(4) Toprak dolgu işlemi sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topografik yapı ile
uyumlu projesindeki kodlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi dur-
durularak, fazla dökülen miktar izin sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman idaresince taşınır
veya taşıttırılır, izin iptal edilir, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Komisyonu

Değerlendirme komisyonu
MADDE 16 – (1) Değerlendirme Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı ve/veya Müsteşar

Yardımcısı başkanlığında, Orman Genel Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür Yardımcısı ile
Bakanın uygun göreceği üyelerden oluşur. Komisyon en az beş kişiden teşekkül eder.

(2) Sekreterya görevini İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı yürütür. Kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır.

(3)  Değerlendirme Komisyonunun görevleri;
a) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme

yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına isabet eden maden işletme,
tesis ve altyapı tesisi izin müracaatlarını,

b) Muhafaza ormanlarındaki ruhsat taleplerini,
c) Verilecek izinlerle ilgili mevzuatta açık hüküm bulunmayan hususları,
değerlendirmektir.
(4) Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunan müracaatlar Bakan onayına sunulur,

onayı takiben bölge müdürlüğü tarafından izin raporu düzenlenerek izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Rehabilite, Rehabilitasyon Projesi, Takip ve Kontrol

Rehabilite
MADDE 17 – (1) İzin sahibi, madencilik faaliyeti yapacağı sahayı, rehabilitasyon pro-

jesine uygun olarak rehabilite etmek zorundadır.
(2) Rehabilite yapılacak alanın kullanım öncesi dönemde çoraklık ve verimsizlik gibi

olumsuz nitelikler taşıyor olması, alanda rehabilite yapılmaması için gerekçe olarak gösterile-
mez.
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(3) Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faa-
liyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte
rehabilitenin bitirilemediğinin heyetçe tespit edilmesi ve izin sahibinin talebi halinde bölge
müdürlüğünce bir yıl ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik faaliyetine
izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir. Aksi halde bu işlem orman idare-
since yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar çevre ile uyum teminatından alınır. Bu bedelin
yetersiz kalması halinde eksik kalan tutar izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal
yollarla tahsil edilir.

(4) İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir yıl içerisinde
izin sahibi tarafından sökülerek ormanlık alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan tesis veya altyapı
tesisleri izin sahibinin talebi veya orman idaresinin ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz
olarak orman idaresinin sabit kıymetlerine alınabilir. Aksi takdirde bu tesis ve altyapı tesisleri
ormanlık alanın dışına taşınarak, yapılan masrafları izin sahibinden rızaen, ödememesi duru-
munda yasal yollarla tahsil edilir. Ancak pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün
olmayan tesis veya altyapı tesisleri için bu hüküm uygulanmayarak rehabilitasyon projesine
göre izin sahibince rehabilite edilir.

(5) Kazı gerektiren maden arama veya rehabilitasyon projesi istenmeyen tesis ve altyapı
tesis izinlerinde madencilik faaliyetleri ile bozulan alan izin sahibince izin öncesi topoğrafik
yapı ile uyumlu hale getirilir. Aksi halde orman idaresince bu işlemler yapılır veya yaptırılır.
Yapılan masraflar izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir.
Ayrıca rehabilitasyon projesi istenmez.

(6) İzin sahibi, rehabilite çalışmalarını mücbir sebepler dışında herhangi bir şekilde sü-
rekli olarak durdurursa, durma nedenine bağlı olmaksızın rehabilite çalışması; işin önemi ve
ivedilik durumuna göre masrafları izin sahibi tarafından karşılanarak orman idaresince tamam-
lanır.

(7) İznin devredilmesi durumunda söz konusu alanın rehabilite sorumluluğu yeni izin
sahibi için de aynen geçerlidir.

(8) İznin herhangi bir nedenle iptal edilmesi, rehabilite sorumluluğunu ortadan kaldır-
maz. İzin sahibi iptal öncesi işletilen alanın rehabilite çalışmalarını izin iptal kararının tebli-
ğinden sonraki bir yıl içerisinde bitirmekle yükümlüdür. Rehabilite için verilen sürede maden-
cilik faaliyetine izin verilmez. Bu süre için taahhüt senedi ve bedel alınır. Aksi halde bu işlem
orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar izin sahibinden tahsil edilir.

Rehabilitasyon projesi
MADDE 18 – (1) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek

topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluş-
turulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate
alınarak ormancılık bürosu tarafından Bakanlıkça izin verilen alanlar için düzenlenir.

(2) İzin sahibi rehabilitasyon projesine uygun çalışmak zorundadır. Madencilik faaliyeti
esnasında ortaya çıkan şartlar nedeniyle rehabilite çalışmasında bir değişiklik yapması gerek-
tiğinde, bu değişikliği de içeren revize rehabilitasyon projesini en geç üç ay içerisinde bölge
müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(3) Süre uzatımlarında ve ilave izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.
(4) Rehabilitasyon projelerinde; izin öncesi, izin alanındaki toprağın depolanacağı alan-

lar gösterilir. Rehabilitasyon amaçlı olarak bu alanlara depolanan toprak kullanılır. İzin alanına
dışarıdan toprak veya malzeme getirilemez. Ruhsat sahası içindeki izinlerde depolanan toprak,
aynı ruhsattaki diğer izin sahalarının rehabilitesinde kullanılabilir.
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(5) Rehabilitasyon projeleri ruhsat sahasındaki birbirine bitişik alanlar için tek olarak
düzenlenir. Ruhsat sahasındaki birbirine bitişik olmayan sahalar için ayrı rehabilitasyon pro-
jeleri düzenlenir. Farklı ruhsat sahalarında kalan ve birbirine bitişik olarak izin verilen alanlarda
ortak rehabilitasyon projesi düzenlenebilir. Aynı ruhsat alanında eş zamanlı talep edilen izin-
lerde tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.

(6) Rehabilitasyon projesinde çevre şartları dikkate alınarak tüm canlılara güvenli bir
ortam oluşturulur.

(7) Madencilik faaliyetleri esnasında veya sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı
alanlarda pasa ve cevherin tozuması, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları nedeniyle
ormanları etkilememesi için alınacak önlemler belirtilir.

(8) Şev açıları, kademe-basamak boyutları uzun süreli stabilite dikkate alınarak belir-
lenir. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hâli ile
stabil olacak şekilde düzenlenir.

(9) Kesme, kamalama, çivileme yöntemiyle işletilen madenlerde şev ve yamaç stabili-
tesini sağlamak için ilave bir işlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâliyle bırakılır.

(10) Faaliyet alanına dışarıdan yüzeysel akış veya yağışlarla oluşacak su akışının ön-
lenmesi, faaliyet alanındaki suların dışarıya güvenli şekilde deşarjı için alınacak önlemler be-
lirtilir.

(11) Yığınların üst tabakaları suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip
ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. Bu şekildeki
pasa oluşumlarında rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli kapatma planı da düzenlenir.

(12) Madencilik faaliyeti için izin verilen alanlarda yangına, kundaklamaya veya ken-
diliğinden yanmaya ve orman yangınlarına karşı izin sahibince gerekli tedbirler alınır.

(13) Rehabilite çalışmaları yapılan alanlarda, rehabilite çalışması yapıldığını gösteren
tabela asılır.

(14) Bakanlığın gerek gördüğü izin alanlarında canlı veya cansız görüntü perdesi oluş-
turulur.

(15) Görüntü kirliliği oluşacak yerlerde yamaç meylinin artmaya başladığı alt nokta-
larda tampon bölge bırakacak şekilde çalışmaya izin verilir.

Takip ve kontrol
MADDE 19 – (1) Rehabilite çalışması yapılan alanlar bölge müdürlüğü tarafından takip

ve kontrol edilir.
(2) İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar uygulama takvimine göre madencilik

faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık
bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafın-
dan hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildiği yıl içerisinde, teknik
rapor istenmez.

(3) Takip ve kontrol faaliyetleri süresince numune alma ve analiz giderleri izin sahibince
karşılanır.

(4) Madencilik faaliyet alanının tümü faaliyetin tamamlanmasından sonraki bir yıl için-
de izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesinde belirtilen faaliyet sonrası kullanıma uygun
hâle getirilir.

(5) İzin sahibi tarafından rehabilitenin bitirilmesini takiben üç yıllık takip süresi sonunda
veya madenin cinsine göre rehabilitasyon projesinde verilen takip süreleri esas alınarak, reha-
bilitasyon projesi kapsamında taahhüt edilen hususların sağlanıp sağlanamadığı heyet tarafın-
dan tespit edilir. Söz konusu hususların sağlandığı tespit edilirse izin sahibinin madencilik faa-
liyeti yaptığı alan ile ilgili sorumluluğu sona erer.
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(6) İzin sahibi, rehabilitasyon projesinde yer alan taahhütlerini yerine getirememesi
veya faaliyetlerini süreli veya süresiz olarak durdurması hâlinde bu tarihten itibaren en geç üç
ay içerisinde orman idaresine haber vermekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Bedeller ve Teminat

Bedellerin tespiti ve tahsili
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilecek izinlerde alınacak bedellerden;
a) Ağaçlandırma bedeli: Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından

yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma
karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma
birim hektar bedelinin izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak bedeldir.

b) Arazi izin bedeli: İzin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare
bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı Ek-1, ekolojik denge katsayısı
Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 çarpımlarının sonucu alınacak bedeldir.

c) Ön izin bedeli: İzin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare
bedelinin 30 hektara kadar olan ön izinlerde 1/10’u, 30 hektar dâhil daha büyük olan ön izin-
lerde ise 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır. Süre uzatım-
larında ayrıca bedel alınmaz.

(2) Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin sahibi tara-
fından ödenir.

(3) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her
yıl defaten izin sahibi tarafından ödenir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli BAK oranında
artırılmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten
izin sahibi tarafından ödenir.

(4) Ek Devlet hakkı, her yıl Haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin sahibi ta-
rafından ödenir.

(5) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.
(6) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde ödenmesi talep

edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten izin sahibi tarafından
ödenir.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınacak; tüm bedeller ve teminat Genel Müdür-
lüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

(8) Madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî
Gazete’ de yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esas-
lar’ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gelir ile 13/06/2012 tarihli
ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Des-
teklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde belirtilen gelir alınmaz.

(9) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen
ön izinlerden bedel alınmaz.

Gecikme zammı
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde,

zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Kısmen ödeme
yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mahsup edilir.
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Teminat
MADDE 22 – (1) Teminat; bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak

kaydıyla cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunur.
İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında, izin devirlerinde güncellenir. Genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir ko-
nulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alınan değerler, teminat olarak kabul edilen değerler ile değiştirile-
bilir.

Teminat ve bedellerin iadesi
MADDE 23 – (1) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi veya herhangi

bir sebeple sona ermesi halinde; alınan bedeller iade edilmez. Teminat ise taahhüt senedinde
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde iade edilir. Aksi halde alınan teminat ida-
rece irat kaydedilir.

(2) Kesin izin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idare-
sine yazılı olarak bildirdiği durumlarda orman idaresince sahanın geri teslim alındığı tarihte
tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;
a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi ne-

deniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan bedellerin ve teminatın iptal tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha içinde hiçbir noktada çalışma
yapılmamış olması ve izin öncesi doğal yapının bozulmamış olmasının heyetçe düzenlenecek
raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda, arazi izin bedeli dışındaki
bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin Bakanlığın ve/veya Genel Müdürlüğün taraf olduğu davalarda
yargı kararı nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde izin sahibinin talep et-
mesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin öncesi doğal yapının bozulma-
dığının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan tüm bedeller ve teminat faizsiz
olarak iade edilir. İzin verilen sahada çalışma yapılıp, izin sahasının kısmen veya tamamen do-
ğal yapısının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan izin sahibi tarafından pro-
jesine uygun şekilde rehabilite edilir. Ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, aksi takdirde bu ça-
lışmalar orman idaresince yapılır, yapılan bu çalışma ile ilgili giderler alınan çalışma yapılma-
yan bölüme ait arazi izin bedelinden, ağaçlandırma bedelinden ve teminattan mahsup edilerek
geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. İzin öncesi doğal yapısı bozulan alana tekabül
eden ağaçlandırma bedeli iade edilmez. Alınan bedellerin idarece yapılan giderleri karşılama-
ması halinde aradaki fark izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yollarla tahsil
edilir. Toprak dolgu izinlerinde ise, dolgu yapılan miktara isabet eden toprak dolgu bedeli ha-
ricindeki bedel faizsiz olarak iade edilir.

(4) İzin sahibinin kesin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idare-
sine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten sonrasındaki yıllara
ait arazi izin bedeli tahakkuk ettirilmez.

(5) İzin verilen sahanın kısmen iptal edilmesi halinde alınan bedeller iade edilmez. An-
cak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.

(6) Ön izin bedeli iade edilmez.
(7) Rehabilitasyon projesine ve kademeli kapatma planına uygun çalışılmadığının izin

süresindeki kontrollerde tespiti halinde teminat irat kaydedilir. Projeye uygunluk sağlanarak
izin devam ederse teminat yenilenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Mülkiyet uyuşmazlığı
MADDE 24 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye

intikal etmiş yerlerde dava sonuçlanıncaya kadar izin verilmez.
(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma ama-

cıyla kamu yararı kararı alınması halinde; dava sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları dışında
kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her
türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Dava neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin
iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi
MADDE 25 – (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen

alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.
Hizmet giderleri
MADDE 26 – (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile
zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Mü-
dürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye
gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet
giderleri alınmaz.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
MADDE 27 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuru-

luşları bünyelerinde görevli Orman mühendisi veya Orman yüksek mühendislerince düzenle-
nenler hariç olmak üzere talep alanlarının 1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro
ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır,
heyetçe kontrol edilerek onaylanır.

(2) Rehabilitasyon ve toprak dolgu projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenir,
heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapı-
lacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin ve-
rilmesi istenir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım belge suretlerinin
aslına uygunluğu bölge müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(5) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedi kurum yetkilisi tarafından
onaylanır, noter onayı aranmaz.

(6) Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.
(7) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda bölge müdürlüğüne verilir.
(8) Teknik rapor ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya

orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanır ve orman idaresine verilir. Teknik raporda; izin
sahasının ve rehabilitenin safahatı ve hâlihazır durumu gösterilir, ayrıca cari yıl bedelleri ile
ek Devlet hakkına ilişkin bilgiler yer alır. Rapor ekine Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen
satış bilgi formunun bir sureti ile ek Devlet hakkının ödendiğine dair makbuzun eklenmesi zo-
runludur.
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İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk
MADDE 28 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde

heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Bölge müdürlüğü izin sahalarının kontrolünü
bütçe ödenekleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest yeminli ormancılık bürolarına da yaptırabilir.

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce ayrıca
incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrıca izin sahaları koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir.
(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönet-

melik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki söz-
leşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine
aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde ya-
pılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz
yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına
karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) İzinsiz yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için
düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bölge müdürlüğünce bildi-
rilir.

Kısıtlamalar
MADDE 29 – (1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile or-

man içi dinlenme yerlerinde Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup ma-
denler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü
yapı hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muha-
faza ormanlarında gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile orman içi dinlenme yerlerinde;
bu gruplardaki madenlere Bakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımından önce verilen izinlerin süre
uzatım talepleri Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek izne konu edilebilir.

(2) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde bu yönetmelik hükümleri ge-
reğince yol, su, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisleri ile 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde
yer alan tesislerin yapılması amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce ve-
rilen iznin sahibinin muvafakatı aranır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin
engellenmemesi için talep sahibi tarafından gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen
izin verilebilir. Muvafakat vermeyen izin sahibi hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(3) İzin alanında aşım yapıldığının tespit edilmesi halinde, tanzim edilen suç tutanağı
adli mercilere intikal ettirilir, aşım yapılan alanda çalışmalara müsaade edilmez. İzin sahibince
üç ay içinde aşım yapılan alanda; orman idaresince tespit edilecek zararın karşılanması, adli
mercilerden suç delillerinin toplandığına dair yazı getirilmesi ve aşım yapılan alan için izin
müracaatında bulunulması halinde aşım yapılan sahada izin talebi değerlendirmeye alınır. Uy-
gun görülenlere orman idaresince izin verilebilir. İzin verilen bu saha için teminat on katı olarak
alınır. Bu şartların yerine getirilmesine rağmen, aşım yapılan sahanın izin verilemeyecek yer-
lerden olması veya izin talebinin uygun görülmemesi halinde aşım yapılan saha rehabilite edi-
lerek masrafları yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden rızaen, ödememesi durumunda yasal yol-
larla alınır. Aksi halde aşım yapılan sahada yargılama sonucuna kadar izin verilmez.

(4) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projeye bağlı yapacağı
aramalarda ruhsat aranmaz.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Mevcut izinlerin devamı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izin-

lerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsata dayanılarak izin verilmiş ve
bu Yönetmeliğin tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına,
ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde ise arazi izin be-
dellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” veya “ÜFE” artış oranı yerine, “BAK” artış
oranı uygulanır, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak
bu fıkradaki artış oranı 1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için
uygulanır.

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerden bu Yönetmeliğe
göre izin verilemeyecek olanların süreleri yenilenmiş ruhsat süresi dikkate alınarak uzatılabilir.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak de-

ğerlendirilmemiş olan talepler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce terk edilmiş ve hâ-

lihazırda faal olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince
resen geri teslim alınarak izin iptalleri yapılır.

Rehabilitasyon projesi olmayan izinler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak re-

habilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis
izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi düzenlemek zorundadır, düzenlenmemesi
durumunda verilen izin iptal edilir.

Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak ma-

dencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha
sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına bu Yönetmeliğe göre
ruhsat süresi sonuna kadar izin verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 30/09/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka-

nununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine göre verilecek izinlere ve bu
izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun 17/3, 18 ve ek 5 inci maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,
b) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,
c) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,
ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
d) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,
e) Bölge Müdürlüğü: Genel Müdürlüğe bağlı orman bölge müdürlüklerini,
f) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek ÇED
olumlu kararı, ÇED gerekli değildir kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

g) Depolama bedeli: İzin verilen sahada yapılacak depolama hacmi üzerinden alınacak
bedeli,

ğ) Devlet idareleri: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamındaki kamu ida-
relerini,

h) Erozyon bedeli: 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre alınacak ağaçlandırma ve erozyon kont-
rolü gelirini,

ı) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

i) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
j) Heyet: Bölge Müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya

ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili orman işletme müdür yardımcısı,
ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik elemandan oluşturulan
en az üç kişilik komisyonu,

k) Hızar ve şerit tesisi: Orman emvali biçme işlerini yapan basit makineli işletmeleri,
l) İzin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça verilen ön izni veya kesin izni,
m) Kademeli kapatma planı: Orman ekosisteminin tesisi maksadıyla ağaçlandırma ve

silvikültür tekniklerine uygun, iznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin
alanının kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata
kazandırılmasını gösteren planı,
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n) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamı dı-
şında yer alan kamu idarelerini,

o) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri: Evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli
atıklar ile inşaat yıkıntı ve atıklarının usulüne uygun olarak geri kazanıldıkları, bertaraf edil-
dikleri veya belirli teknik standartlara göre depolandıkları tesisleri,

ö) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça amacı doğrultusunda kul-
lanılmak üzere verilen izni,

p) Kira bedeli: İzne konu orman sayılan alandaki tesislerin bir kısmının veya tamamının
işletme hakkının kiralanması halinde, kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede be-
lirtilen ve kiralama işleminden dolayı kiralayan tarafından tahsil edilen tüm bedelleri,

r) Orköy bedeli: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınacak orman köylüleri kalkınma gelirleri tah-
sis payını,

s) Ormancılık bürosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan
büroyu veya şirketi,

ş) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
t) Orman ürünleri bürosu: 5531 sayılı Kanuna göre kurulan büroyu veya şirketi,
u) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için verilen ve sahada çalışma

hakkı vermeyen izni,
ü) Rayiç bedel: Kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda orman idaresince doksan-

dokuz yıla kadar uzatılan izinlerden rayiç değer üzerinden alınacak yıllık kullanma bedelini,
v) Rayiç değer: Kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda orman idaresince doksan-

dokuz yıla kadar uzatılan izinlerde; yer, bina ve tesislere ait arazi izin bedelinin tespiti maksa-
dıyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tespit ve takdir
edilen değeri,

y) Ruhsat: Belirli bir bölgede define, petrol, doğalgaz ile jeotermal ve doğal mineralli
su arama veya işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurum tarafından verilen yetki
belgesini,

z) Sokak hayvanları bakımevi: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyu-
cusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun
kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan sahipsiz evcil hayvanların, kısırlaştırılıp
aşılanarak alındıkları ortama bırakılıncaya veya bu zaman zarfında sahiplendirilinceye kadar
geçici olarak kaldığı tesisleri,

aa) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar veya katılım bankaları tarafından ve-
rilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma
senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,

bb) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek tesislerin yapım maliyetini,
cc) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan

yıllık üretici fiyat endeksini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İzinler

17/3 üncü maddeye göre verilecek izinler
MADDE 4 – (1) Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, li-

man geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; pat-
layıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik
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tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları
gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, rad-
yo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istas-
yonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mi-
neralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su tesisle-
rine; petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık
bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve
yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; baraj; gölet; sokak hayvanları bakımevi; me-
zarlık tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta ve lise ve dini eğitim
tesisi gibi eğitim tesislerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine
ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir.

(2) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğ-
retim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı
tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğ-
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla izin verilebi-
lir.

(3) Sağlık ve eğitim tesisleri için Devlet idarelerine, spor tesisleri için ise Devlet ida-
releri ile Spor Genel Müdürlüğüne izin verilebilir.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık,
eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla izin verilmez. Ancak kamu özel işbirliği modeli çer-
çevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici
adına üst hakkı tesis edilebilir.

(5) Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.
(6) Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları

ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde
kalmak kaydıyla izin verilir.

18 inci maddeye göre verilecek izinler ile arkeolojik kazı, restorasyon ve define
arama izinleri

MADDE 5 – (1) Devlet ormanları içinde; balık üretim tesislerine, odun kömürü gibi
işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara, define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon ya-
pılmasına izin verilebilir. Devlet ormanları sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde;
balık üretim tesislerine, odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklar ile hızar ve
şerit tesisi kurulmasına, mesafeye bağlı kalmaksızın orman sınırları dışında orman ürünlerini
işleyip mamul ya da yarı mamul hale getirecek fabrika tesislerine izin verilebilir.

(2) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığına
izin verilebilir.

(3) Devlet ormanlarında fabrika, hızar, şerit tesislerine izin verilmez.
(4) Balık üretim tesisi izinlerinde;
a) Orman sınırları içinde kuluçkahane, havuz gibi balık üretimine yönelik tesislerle bir-

likte kurulması zorunlu bekçi kulübesi, yatakhane, depo, idari büro gibi geçici tesislere de izin
verilebilir.

b) Baraj, gölet, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık
alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Ormanlık alanlarda talep sahibi, talep yazılarına,
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) Meşcere haritasını,
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
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ç) Koordinat özet çizelgesini,
d) Orman kadastro haritasını,
e) Su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini, kullanma belgesini, ruhsatını veya kira

sözleşmesini, enerji izinlerinde önlisans veya lisansını, petrol-doğalgaz izinlerinde ruhsatını,
liman geri hizmet alanı izinlerinde deniz yüzeyinin kiralandığına ilişkin sözleşmesini, define
arama izinlerinde define arama ruhsatını,

f) Balık üretim tesisi taleplerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış
fizibilite raporunu,

g) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
ğ) Okul, hastane, sağlık ocağı gibi bina izinlerinde, hidroelektrik santral tesislerinde

santral binası, rüzgar enerji santrallerinde türbin alanları, termik, doğal gaz çevrim, nükleer
güç santrallerinde, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi, atık su arıtma, sokak hayvanları
bakımevi, su arıtma, liman geri hizmet alanı, havaalanı, spor tesisi ve balık üretme tesisi izin-
lerinde; 1/1000 ölçekli mevzi imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren
yapı ve tesislerden olmadığına dair yazıyı,

h) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri ile kazı fazlası malzeme alanı izin
taleplerinde depolama öncesi ve depolama sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik
yapı ile uyumlu ve orman idaresinin kabul edeceği kademeli kapatma planını,

ı) ÇED belgesini,
i) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek
cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,

dört takım ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen
belgeleri ekleyerek ön izin için Bölge Müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.

(2) Orman sınırları dışındaki izin taleplerinde ise talep sahibi talep yazısına kira kontratı
veya mülkiyet belgesini ekleyerek izin için Bölge Müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(3) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken
yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma
yapılır.

(4) Orman idaresi mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazılarını talep
sahibinden isteyebilir.

(5) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda Bölge Müdürlüğüne verilir.
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Ormanlık alandaki taleplerde Bölge Müdürlüğü yapılan müracaatı ön-

celikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir.
Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde
heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin Devlet ormanlarına isabet
eden kısımları için ön izin veya kesin izin raporu düzenlenir.

(2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan taleplere Bakanlıkça, balık üretim te-
sisi, define arama, arkeolojik kazı ve restorasyon, odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kul-
lanılan ocak izin taleplerine ise Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

(3) Bu Yönetmeliğe göre ormanlık alan dışında izne konu edilmesi gereken, balık üretim
tesislerine, odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara, hızar ve şerit tesislerine
orman ürünlerini işleyip mamul ya da yarı mamul hale getirecek fabrika tesisi taleplerinde;
Bölge Müdürlüğü evrakın tam olması halinde, talebin orman sınırları dışında olup olmadığını
inceleyerek uygun görülenlere tesis yapılmasında sakınca olmadığına dair yazı verir. Bu yazı
izin yerine kullanılır. Diğer kurumlardan alınması gereken izinler talep sahibinin sorumlulu-
ğundadır.
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(4) Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden
itibaren en geç üç ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır.
Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde bedellerin yatırılmaması, teminatın veya onaylı
taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, her hangi bir bildirime gerek
kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep
edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(5) İzin başlangıç tarihi, izin olurunda ayrıca izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin
olurunun verildiği tarihtir. İznin uzatıldığı durumlarda izin başlangıç tarihi ilk iznin verildiği
tarihtir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bedeller ve Teminat

Alınacak bedeller
MADDE 8 – (1) Verilen ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
c) Orköy bedeli,
ç) Erozyon bedeli,
alınır.
(2) Ayrıca katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi ve kazı fazlası malzeme alanı

izinlerinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına olanlar hariç olmak üzere ger-
çek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen kesin izinlerden birinci fıkradaki bedellere
ilave olarak depolama bedeli izin başlangıcında defaten alınır.

(3) İletişim panoları için verilen izinlerde bedel hesaplarında pano metrekaresi izin alanı
olarak alınır.

(4) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma
birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi
bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden,
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına ormanlık alanlarda yapılacak
köy enerji nakil hatlarından ve bunlara ait trafo binalarından, ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli
ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksanbeş indirimli olarak alınır.

(5) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama maksadıyla Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğüne verilecek izinlerden orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz.

(6) Yer üstünü bozmadan yer altında yapılacak tesislerden arazi izin bedeli alınır, ağaç-
landırma, orköy ve erozyon bedeli alınmaz. Tünel giriş ve çıkışları ile yer üstünü bozan kısım-
larından tüm bedeller alınır.

(7) Spor Genel Müdürlüğüne spor tesisi yapımı maksadı ile verilen izinlerden 6831 sa-
yılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince bedel alınmaz.

(8) 6831 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 9/5/1985 tarihli
ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim
birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı tesisi yapımı maksadı ile büyük-
şehir belediyesi bulunan illerde il sınırları dahilinde büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuru-
luşlarına, diğer illerde ise il özel idareleri adına verilen izinlerden bedel alınmaz.

(9) 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretim tesisleri ile Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsa-
mında, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) ben-
dinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde; tesis, ulaşım
yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadarki Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve dağıtım şirketlerine
devredilecek olanlar da dahil enerji nakil hattı izinleri için14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elek-
trik Piyasası Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen şekliyle bedeller alınır.
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(10) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi gereği Karayolları Genel Müdürlüğüne, 18/12/1953
tarihli ve 6200 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğüne verilecek izinlerden herhangi bir bedel alınmaz.

(11) İzinli baraj, gölet alanlarında su ile kaplı alanlardan üçüncü kişilerce balıkçılık ya-
pılmasına izin sahibince izin verilmesi halinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşla-
rından herhangi bir bedel alınmaz, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden ise kira bedelinin
yüzde ellisi alınır.

(12) Devlet idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.
(13) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ön izinlerden bedel alın-

maz.
(14) Orman alanı dışında verilen izinlerden herhangi bir bedel alınmaz.
(15) 6831 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince gerçek veya

özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak
üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için mezkûr
Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası esaslarına göre ormanlık alanlardan verilen izinler
ile bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla verilen izinlerden ağaçlandırma bedeli
ile arazi izin bedeli alınır, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz.

(16) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen
veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen erişme kontrolü uygulanan
karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme te-
sislerden herhangi bir bedel alınmaz.

(17) Demiryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımı sırasında zo-
runlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanması için Devlet idareleri ile kamu
kurum ve kuruluşları adına verilen bedelsiz kazı fazlası malzemenin depolanması izinlerinden
sadece ağaçlandırma bedeli alınır.

Bedellerin tespiti
MADDE 9 – (1) Alınacak bedellerden;
a) Ağaçlandırma bedeli; Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından

yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma
karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma
birim hektar bedelinin, izin alanı ile çarpımı sonucu,

b) Arazi izin bedeli;  İzin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare
bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı
(Ek-2) ve il katsayısının (Ek-3) çarpımlarının sonucu,

c) Orköy bedeli; Toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) alınarak,
ç) Erozyon bedeli; Toplam proje bedelinin yüzde ikisi (%2) alınarak,
d) Depolama bedeli; Cari yıl bir metrekare ağaçlandırma bedelinin, büyükşehir beledi-

yesi bulunan illerde dört katı, diğer illerde ise üç katının toplam depolama hacmi ile çarpımı
sonucu,

bulunur.
(2) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.
(3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yıl, diğer bedeller izin başlangıcında bir defaya

mahsus defaten alınır.
(4) Yılı birim fiyatları yayınlanıncaya kadar bir önceki yıl birim fiyatlarına göre hesap-

lanan proje maliyet bedelleri BAK oranında arttırılmak suretiyle güncellenebilir.
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(5) Ön izinlerde; İzin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare
bedelinin 30 hektara kadar olan ön izinlerde 1/10’u, 30 hektar dâhil daha büyük olan ön izin-
lerde ise 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır. Süre uzatım-
larında ayrıca bedel alınmaz.

(6) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her
yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle
tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.

(7) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödenmesi talep
edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten tahsil edilebilir.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınacak; tüm bedeller ve teminat Genel Müdür-
lüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

(9) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı tablosunda Ek-1 yer alan izin
türlerinin dışında farklı bir taleple karşılaşılması durumunda bedel hesaplamasına esas olacak
izin türü katsayısını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(10) Mevcut izinlerin güncellenmesi veya bedelsiz izinlerin bedelli izne dönüştürülmesi
gereken hallerde arazi izin bedeli, bu Yönetmeliğe göre güncellenir. Ancak güncellenen bedel
güncelleme öncesi bedelinden az olamaz.

(11) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilmek suretiyle yaptırılan tesislerde proje
maliyet bedeli olarak ihale sözleşme bedeli alınır. Metraj cetveli ve keşif özeti yerine ihale söz-
leşmesi Müracaat evrakına eklenir.

(12) Verilecek izin, birden çok izin türünü kapsaması halinde arazi izin bedeli her bir
izin türü için ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı arazi izin bedeli olarak alınır.

Gecikme zammı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde,

zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı
oranında faiz uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mah-
sup edilir.

Teminat
MADDE 11 – (1) Teminat; bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak

kaydıyla cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunur.
Ancak ocak ve iletişim panosu izinlerinde teminat bedeli bir hektar için cari yıl ağaçlandırma
bedelinin onda biridir. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde
güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından ve
ön izinlerden teminat alınmaz.

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir ko-
nulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alınan değerler, teminat olarak kabul edilen değerler ile değiştirile-
bilir.

Teminat ve bedellerin iadesi
MADDE 12 – (1) İznin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kesin izinde alınan

bedeller iade edilmez. Teminat, sürenin dolması halinde taahhüt senedinde belirtilen yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesi durumunda iade edilir. Aksi halde alınan teminat idarece irat kay-
dedilir. Teminat borca mahsup edilmez.

(2) İzin sahibinin kesin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idare-
sine yazılı olarak bildirdiği durumlarda orman idaresince sahanın geri teslim alındığı tarihte
tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.
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(3) Ancak;
a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi ne-

deniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan bedellerin ve teminatın iptal tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha içinde hiçbir noktada çalışma
yapılmamış olması ve izin öncesi doğal yapının bozulmamış olmasının heyetçe düzenlenecek
raporla tespiti ve bölge müdürlüğünün onayı ile arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat
faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin Bakanlığın ve/veya Genel müdürlüğün taraf olduğu davalarda
yargı kararı nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde izin sahibinin talep et-
mesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin öncesi doğal yapının bozulma-
dığının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan tüm bedeller ve teminat faizsiz
olarak iade edilir.

(4) Kesin izin verilen sahanın bir kısmı üzerindeki iznin iptal edilmesi halinde alınan
bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.

(5) Ön izin bedeli iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Müracaat şekli
MADDE 13 – (1) Müracaatta istenen belgelerle birlikte;
a) Çevre koruma birlikleri, mahalli idare birlikleri, turizm altyapı hizmet birlikleri ile

köylere hizmet götürme birlikleri ve kooperatifler, yönetim kurulu kararını,
b) Köy muhtarlıkları, kaymakam veya vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti

kararını,
c) Özel hukuk tüzel kişileri ise vekaleten müracaatlarda vekaletname, temsilen müra-

caatlarda yetki belgesini ve faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belgeyi ve imza
sirkülerini,

ç) Gerçek kişiler ise vekâleten müracaatlarda vekâletname ve imza sirkülerini, izin talep
yazılarına eklerler.

(2) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bağlı oldukları bakanlıklarının veya
genel müdürlüklerinin resmi yazısı ile müracaat eder veya yetki devri kapsamında taşra birim-
lerinin müracaatı sağlanır.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
MADDE 14 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuru-

luşları bünyelerinde görevli orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenle-
nenler hariç olmak üzere talep alanlarının 1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro
ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi, kademeli kapatma planı ve ağaç röleve planı orman-
cılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır.

(2) 1/25000 ölçekli memleket haritası, orman kadastro haritası, meşcere haritası, kade-
meli kapatma planı, ağaç röleve planı, vaziyet planı ile koordinat özet çizelgeleri heyet tara-
fından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.

(3) Keşif özetleri ve keşif özetlerinin vaziyet planlarına uygunluğu kontrol edilerek böl-
ge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

(4) Katı atık aktarma merkezi, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine ait vaziyet
planı talep sahibince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylattırılarak uygun görüşü alınır.

(5) Sokak hayvanları bakımevi izinlerinde Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Ge-
nel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

(6) Bedelsiz izinlerde metraj ve keşif özeti, orman kadastrosu yapılmamış yerlerde ise
orman kadastro haritası istenmez.
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(7) Taahhüt senetlerinin her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kap-
samındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinin her
sayfası kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

(8) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım belge suretlerinin
aslına uygunluğu bölge müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanır.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı
MADDE 15 – (1) Uygun görülen taleplere yirmidört aya kadar ön izin verilebilir. Ön

izin sahibinin, ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı
talebinde bulunması, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi
vermesi halinde ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren oniki ay süreyle ön izin ve sorum-
lulukları devam eder.  Ön izin süresi toplam otuzaltı ayı geçemez. Ancak nükleer tesis izinle-
rinde bu süre toplam altmış aydır.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edil-
mez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge mü-
dürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde
tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüş-
memiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması
halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin ve kesin izin süre uzatımı
MADDE 16 – (1) Kesin izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Ancak uzatmalar dahil top-

lam kırkdokuz yıllık süre sonunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre süre uzatımı yapı-
labilir.

(2) İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi
hükümlerine aykırı davranılması halinde kesin izin iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir.

(3) Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilk yıl bedellerinin yatırılmaması, te-
minatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde her hangi bir bildirime gerek kal-
maksızın verilen kesin izin iptal edilir. Devam eden yıl bedellerinin son ödeme tarihinden iti-
baren bir yıl içerisinde ödenmemesi halinde kesin izin iptal edilir. Ancak 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte ödeye-
ceğini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi verilmesi kaydıyla bir yıl daha ek süre verilebilir.
Ek süre on yıllık periyot içinde en fazla üç kez verilebilir. Bu Yönetmeliğin yayımından önce
bedel borcu bulunanlara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl süre tanınabilir.

(4) İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır.
Rayiç değer üzerinden süre uzatımı
MADDE 17 – (1) Kırkdokuz yıllık kesin izin süresi sonunda, yükümlülüklerinin ta-

mamını yerine getirmiş, taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış izinlerin süresi; izin maksat ve
şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren izin sahibinin talep etmesi, orman idaresinin uygun
görmesi halinde yer, bina ve tesislerin rayiç değerine göre yıllık hesaplanacak rayiç bedel üze-
rinden doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Orman idaresi gerek görmesi halinde uzatma süre-
lerini on yıllık dilimler halinde kullandırabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu
süre sonunda yapılır.

(2) Rayiç bedel; izinli alanın arazi rayiç değeri ile bu alanda bulunan bina ve tesislerin
rayiç değerlerinin toplamının yüzde beşidir. Ancak rayiç bedel, izinli alan için hesaplanacak
cari yıl arazi izin bedelinin üç katından az olamaz. Müteakip yıllara ait rayiç bedel BAK ora-
nında artırılmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde
defaten alınır.
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(3) Rayiç değer üzerinden süre uzatımlarında teminat güncellenir.
(4) Rayiç değer üzerinden uzatılan izin sahası içinde ek izin talep edilmesi halinde ilave

yapılacak tesislerin bedel hesabı bu maddeye göre yapılır. İzin süresi, rayiç değer üzerinden
yapılan izin süresi uzatımını geçemez. Rayiç değer üzerinden süre uzatımı yapılan iznin her-
hangi bir şekilde iptal edilmesi halinde verilen ek izinde iptal edilir.

(5) Bu Yönetmeliğe göre bedelsiz olan izinlerde rayiç değer üzerinden süre uzatımla-
rında da bedel alınmaz.

İzin devri
MADDE 18 – (1) Ön izin devredilemez.
(2) Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep

edilmesi halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans,
tahsis belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir
edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(3) Sağlık ve eğitim tesisi için verilen izinler Devlet idarelerine devredilebilir. Ancak
spor tesisleri, Devlet idareleri ile Spor Genel Müdürlüğüne devredilebilir.

(4) İzinlerin devir edilmesi halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre
güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller tekrar alınmaz.

Mülkiyet uyuşmazlığı
MADDE 19 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye

intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.
(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma mak-

sadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları
dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine
ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Dava neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin
iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendiril-
mesi

MADDE 20 – (1) Herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak üzerinde tesis bulunma-
yan sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir. Üzerinde tesis bu-
lunanlar ise eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer, sabit kıymetlere
alınarak orman idaresince değerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak istemediği tesisler
ise izin sahibince yerinden kaldırılarak orman sınırları dışına çıkartılır.

Hizmet giderleri
MADDE 21 – (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile
zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Mü-
dürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye
gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet
giderleri alınmaz.

İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması
MADDE 22 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde

heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Bölge müdürlüğü izin sahalarının kontrolünü
bütçe ödenekleriyle sınırlı olmak kaydıyla serbest yeminli ormancılık bürolarına da yaptırabilir.
Ancak su isale hattı, baraj, gölet, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, elektronik haberleşme
sistemlerine ait baz istasyonu, enerji nakil hattı, yol, telefon iletim hattı izinlerinde saha kontrolleri
yatırım tamamlanıncaya kadar her yıl, yatırımın tamamlanmasını takiben sonu sıfır ve beş ile
biten yıllarda yapılır.
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(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce ayrıca
incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrıca izin sahaları koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir.
(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönet-

melik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki söz-
leşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine
aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde ya-
pılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz
yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına
karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

Aynı alana isabet eden izinler
MADDE 23 – (1) Talep sahasının bir bölümünün veya tamamının 6831 sayılı Kanunun

16, 17/3 ve 18 inci maddelerine göre verilen bir başka izin alanına isabet etmesi halinde daha
önce verilen izin sahibinin muvafakatı aranır, muvafakat verilmemesi halinde İdarece resen
izin verilebilir. Talep sahibince mevcut izinle ilgili gerekli tedbirler alınarak çalışılır. Talep sa-
hibinden her türlü zarar ziyandan sorumlu olacağına dair ek taahhüt senedi alınır.

Kamu yararı ve zaruret halinin tespiti
MADDE 24 – (1) İzin raporunu hazırlayan heyetçe, talebin ormanlık alanda yapılma-

sında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususu;  faaliyetin orman sınırları dışında gerçek-
leştirilmesi imkânının bulunup bulunmadığı irdelenerek tespit edilir.

(2) Ancak bu Yönetmelikte izin verileceği belirtilen faaliyetlerden Bakanlıkça belirle-
neceklerin kamu yararı ve zaruret kararı, Bakanlıkça alınır.

İrtifak hakkı tesisi
MADDE 25 – (1) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde,

Bakanlığın görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca
uygun görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Kanunun 115 inci
maddesine ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kat ir-
tifakı kurulmaması kaydıyla irtifak hakkı tesis edilir.

(2) Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin sözleşmesinde
gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

(3) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır.
(4) İznin iptal edilmesi halinde varsa tapudan irtifak hakkı terkin edilir.
Kısıtlamalar
MADDE 26 – (1) Ormanlık alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere izin verilmez.
(2) Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde

ekskavatörle yapılır, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli
alanlara taşınır.

(3) Sokak hayvanları bakımevi maksadıyla yalnızca büyükşehirlerde büyükşehir bele-
diyelerine, diğer illerde il ve ilçe belediyeleri ile devlet idarelerine izin verilebilir.

(4) Mezarlık tesis izinleri sadece belediyelere, il özel idarelerine ve köy tüzel kişilikle-
rine verilebilir.

(5) Bu Yönetmeliğe göre verilen izne konu tesislerin inşaatı esnasında ormanlık alandan
çıkan orman toprağını da içeren kazı fazlası malzemelerin depolanacağı izin alanlarına, izin
alanı dışından getirilecek herhangi bir malzeme dökülemez. Ancak orman alanı dışındaki de-
miryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya
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çıkan kazı fazlası malzemenin depolanması amacıyla da Genel Müdürlüğün belirleyeceği alan-
larda izin verilebilir. Bu sahalar izin sahibince ağaçlandırılacak hale getirilerek geri teslim
edilir. İzin verilen Devlet idaresi veya kamu kurum ve kuruluşunca ihale edilmek suretiyle inşa
ettirilecek tesislerde kazı fazlası ve şantiye yeri için sözleşme hükümlerine göre izin sahibine
veya yüklenici adına izin verilebilir.

(6) Savunma ve güvenlik amaçlı verilecek bina ve tesislere ait izin taleplerinde vaziyet
planında talep sahasının dış sınırlarının gösterilmesi yeterlidir.

(7) Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinin ormanlık
alanda olmaması ve üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. De-
polamanın nevine göre ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınması izin sahibinin sorumlulu-
ğundadır. İzin verilen bu tesiste patlayıcı madde depolanması halinde çevre güvenlik alanları
için yer üstünde de emniyet sahasına izin verilebilir. Ormanlık alanda olmayan yer üstündeki
patlayıcı madde depolarına çevre güvenlik alanı için izin verilebilir. Ormanlık alanda yer üs-
tünde patlayıcı madde deposuna izin verilmez.

(8) Bu Yönetmeliğe göre izin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uy-
gun mevzi imar planı yaptırılabilir. Ancak izin verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman par-
selinden ifrazen ayrılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
6831 Sayılı Kanunun Ek 11 inci Maddesine İlişkin İşlemler

İzne konu tesislerin kiraya verilmesi
MADDE 27 – (1) Turizm izinleri dışında, sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksa-

dıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin,
diğer izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının izin sahibi tara-
fından talep edilmesi halinde heyetçe konu incelenir. İnceleme raporu düzenlenir. Uygun gö-
rülenlere Bakanlıkça izin verilir.

(2) Sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin
kiralanmasına, işletme hakkının devredilmesine, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasına izin
verilmez. Ancak 8/11/2003 tarihinden önce Devlet idareleri adına araştırma, eğitim ve dinlenme
tesisi yapılması maksadıyla verilen izinlerin üçüncü kişilere işlettirilmesine Bakanlıkça izin
verilebilir.

(3) İzne konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün üçüncü kişilere kiralanmasına
izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kiracı ile arasındaki sözleşmenin noter onaylı bir suretini,
b) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarihten

itibaren kira bedelinin yüzde ellisinin en geç bir ay içinde olmak üzere her yıl Genel Müdürlük
özel bütçe hesabına yatırılacağına, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde en geç bir ay içinde
orman idaresine bildirileceğine, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu hususları içeren ek taahhüt senedini
orman idaresine verir.

(4) Kira bedelinin aylık ödenmesi halinde aylık kira bedeli oniki ile çarpılır bulunan
bedelin yüzde ellisi kira sözleşmesinde belirtilen ilk kira ödeme tarihinden itibaren en geç bir
ay içinde ödenir.

(5) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.
Bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri
MADDE 28 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin, özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının
devri hâlinde işletme hakkı devir bedeli üzerinden orman sayılan alanların devredilen toplam
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kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir de-
faya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten
Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılır.

(2) Bu izinlerden ayrıca bir bedel alınmaz.
(3) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde
aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler işletme süresi içinde işleticiler
tarafından yerine getirilir.

(4) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde işletmeciden ek taahhüt senedi alınır.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin
için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri
MADDE 29 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme

uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri halinde, taahhüt senedinde yer alan bedeller
dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına verilmiş izinlerin, grup olarak işletme hakkının
devri halinde, bu grup içinde yer alan varsa bedelsiz izinler bedelliye dönüştürülür ve buna uy-
gun yeni taahhüt senedi alınır. Bu izinlerden de taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında iş-
letme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(3) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde
aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleti-
ciler tarafından yerine getirilir. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci tarafından yatırı-
lır.

(4) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde işletmeciden, ek taahhüt senedi alınır.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin
için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelsiz izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması
MADDE 30 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde
işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(2) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde
aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleti-
ciler tarafından yerine getirilir.

(3) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde, işletmeciden ek taahhüt senedi alınır.

(4) İzinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin için ayrı
ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.
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Bedelli izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması
MADDE 31 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlere konu tesislerin

yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması ve işlettirilmesi halinde taahhüt senedinde
yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz.

(2) İzinler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetle-
rinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yü-
kümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. Taahhüt senedinden
doğan bedeller işletmeci tarafından yatırılır.

(3) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde işletmeciden, ek taahhüt senedi alınır.

(4) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin
için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Kiralama, işletme hakkı devri, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan mevcut izinler
MADDE 32 – (1) 6831 sayılı Kanunun Ek 11 inci maddesinin yürürlük tarihi olan

13/7/2010 tarihinden önce genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin işletme hakkının devredilmiş veya izinlere konu tesis-
lerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmış olması hâlinde herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer
alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci
tarafından ödenir.

(3) İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. An-
cak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından
kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine
ilişkin ek taahhüt senedi alınır.

Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde sağlık ve eğitim tesislerine verilen izinler
ve üst hakkı kurulması

MADDE 33 – (1) Sağlık Bakanlığınca sağlık tesislerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca
eğitim tesislerinin kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli
tesislerin yenilenmesinin talep edilmesi halinde bu Yönetmeliğe göre izin verilebilir. Ancak
yeni izin taleplerinde heyet tarafından öncelikle bozuk orman alanlarından uygun yerler araş-
tırılır, bozuk alan bulunmadığının tespit edilmesi halinde diğer alanlarda da izin verilebilir.

(2) Verilen izinler için ilgili bakanlıklarca yüklenici adına üst hakkı tesisi talep edilmesi
halinde; Yüklenici tarafından izinli alana ait cari yıl ağaçlandırma bedelinin yatırılması ve
Maliye Bakanlığınca iznin bulunduğu bölge müdürlüğü sınırları içinde izin alanının en az iki
katı kadar alanın ağaçlandırılmak üzere Genel Müdürlüğe tahsis edilmesi halinde ilgili bakan-
lıklarca bildirilen yüklenici adına izin süresi ile sınırlı olmak kaydı ile üst hakkı kurulur. Ancak
verilen izin, ilgili bakanlıklar adına devam eder ve taahhüt senedi hükümlerinden orman ida-
resine karşı sorumlu olduğuna dair yükleniciden ek taahhüt senedi alınır.

(3) Bu izinlerde yüklenici adına üst hakkı tesis edilmesi aşamasında alınan ağaçlandırma
bedeli dışında kira dâhil başkaca bir bedel alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Değerlendirme Komisyonu

Değerlendirme komisyonu ve görevleri
MADDE 34 – (1) Değerlendirme komisyonunun görevleri;
a) 8/11/2003 tarihinden önce Bakanlıkça turizm kesin izni verilmiş tesislerin işlemleri

ve irtifak hakkı kurulması taleplerini,
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b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm
Bakanlığının tahsis taleplerini,

c) Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesis izin talepleri ile izin
verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla yapılan izin taleplerini,

ç) Genel Müdürlükçe değerlendirme komisyonunca değerlendirilmesi talep edilen mü-
racaatları,

d) Bu Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerde mevzuatta açık hüküm bulunmayan husus-
ları,

değerlendirmektir.
(2) Değerlendirme Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı ve/veya Müsteşar Yardımcısı baş-

kanlığında, Orman Genel Müdürü, Orman Genel Müdür Yardımcısı ile İzin ve İrtifak Dairesi
Başkanından oluşur.

(3) Sekreterya görevini İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı yürütür. Kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Mevcut izinlerin devamı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izin-

lerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde;
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır, geçmişte bedelli ve-
rilen izinler bu Yönetmeliğe göre değerlendirildiğinde bedelsiz olması halinde bedelsiz taahhüt
senedi alınır.

(2) Bedelli izinlerde, izin sahibinin talebi üzerine yeni taahhüt senedi düzenlenmesi ha-
linde; taahhüt senedinin düzenlendiği yıla ait arazi izin bedeli, en son tutanak bedeli esas alı-
narak o yıla ait BAK yayımlanmış ise BAK oranında, yayımlanmamış ise ÜFE değişim oran-
larında güncellenerek belirlenir, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü
uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin bedelle-
rinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” veya “ÜFE” artış oranı yerine, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikte belirtilen “BAK” artış oranı uygulanır, bildirime gerek
kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak bu fıkradaki artış oranı 1/1/2015
tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için uygulanır.

(4) Taahhüt senetlerinde müteakip yıllara ait bedellere ilişkin olarak “Deflatör” veya
“ÜFE” artış oranı dışında bedel artış hükmü bulunan izinlerde en son tanzim edilen tutanakla
belirlenen bedel veya artışla ulaşılan bedel o yıla ait BAK yayımlanmış ise BAK oranında, ya-
yımlanmamış ise ÜFE değişim oranında artırılarak cari yıl arazi izin bedeli hesaplanır, tutanak
tanzim edilir. Devam eden yıl bedelleri bu Yönetmelik hükümlerine göre her yıl BAK oranında
artırılarak bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.  Devam
eden yıllar için ayrıca beş yıllık bedel tespit tutanağı tanzim edilmez. Ancak bu fıkradaki artış
oranı 01/01/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için uygulanır.

(5) 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre 8/11/2003 tarihinden önce kesin izne
konu edilmiş ancak ilgili maddenin değişmesi sonucu artık izin verilemeyen, turizm ve diğer
izinlerin izin hakları devam eder. İzinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere ilave, ta-
dilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni Bakanlık onayı ile verilebilir. Değişen madde hükmü
gereğince izin verilemeyecek talepler için geçmişte verilmiş ön izinler ise kesin izne dönüştü-
rülemez. Bu ön izinler resen iptal edilmiş sayılır.

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976



Kesin izin verilen mevcut turizm izinlerine ilişkin iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm izinleriyle ilgili

olarak mahkemelerde dava açılması veya müteşebbisin iradesi dışında yatırımın gerçekleşti-
rilmesini imkansız kılacak ve Bakanlık tarafından da uygun görülecek bir idari işlemle karşı-
laşılması durumunda müteşebbisin;

a) İzin ve varsa irtifak hakkı süresinin dondurulmasını talep etmesi,
b) İznin başlangıç tarihi ile iznin dondurulduğu tarih arasında varsa ödenmeyen arazi

izin bedeli veya irtifak hakkı tesis edilmiş ise irtifak hakkı bedelini, 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile
birlikte ödemesi,

c) İznin yeniden başlayacağı tarih itibariyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edi-
len; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları ile çarpımı
sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde beşi oranında belirlenecek yeni bedelin, o yıla
ait arazi izin veya irtifak hakkı bedeli sayılmak üzere, ödeneceğine ilişkin taahhüt senedi ver-
mesi,

halinde izin veya irtifak hakkı süresi talep tarihi esas alınarak dondurulabilir.
(2) Dondurulan süre için müteşebbisten arazi izin bedeli veya irtifak hakkı bedeli alın-

maz. Dondurulan süre izin süresinden sayılmaz. İzin veya irtifak hakkı süresinin dondurulma-
sına neden olan sebeplerin ortadan kalkması durumunda izin veya irtifak hakkı süresi kaldığı
yerden işlemeye devam eder. Ancak, izin veya irtifak hakkı süresinin dondurulduğu sebepler
ortadan kalktığı halde, müteşebbis tarafından orman idaresinin bu durumdan haberdar edilme-
mesi halinde, geçen süre normal izin veya irtifak hakkı süresinden sayılır ve geçen süre için
arazi izin veya irtifak hakkı bedeli 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte alınır. İznin yeniden başlayacağı tarihte Kültür
ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için met-
rekare birim fiyatları ile çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde beşi oranında
belirlenecek yeni bedel alınır.

(3) Turizm yatırım/işletme belgesinin iptali halinde, taahhüt senetlerinde aksi hüküm
bulunmuş olsa dahi en geç bir yıl içinde alınacak yeni belge orman idaresine verilir. Bu süre
uygun görülmesi halinde Bakanlık onayı ile uzatılabilir. Aksi halde izin iptal edilir.

(4) İzinli saha içinde kalmak kaydıyla verilecek; bedellendirmeye esas ilave, tadilat,
kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm yatırımı tür-
leri için her yıl belirlenen birim maliyetlere göre hesaplanacak ilave proje bedelinin; binde beşi
oranında arazi izin bedeli, yüzde üçü (%3) oranında orköy bedeli, yüzde ikisi (%2) oranında
erozyon bedeli ile ek taahhüt senedi ve ek teminat alınır. Kapasite, tür ve sınıfın düşmesi halinde
bedellerde herhangi bir indirime gidilmez.

(5) Herhangi bir şekilde irtifak hakkı kurulmamış kesin izinler; tesis işletmeye açılın-
caya kadar; izin verilen müteşebbisin, şirket sermayesinin yüzde elli biri (% 51) kendisinde
kalması ve izni devir alan tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin
bedeli, teminat ve yeni taahhüt senedi vermesi, tesisler işletmeye açıldıktan sonra ise devir alan
müteşebbislerce bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve
yeni taahhüt senedi verilmesi kaydıyla, Bakanlıkça devredilebilir.

(6) Herhangi bir şekilde irtifak hakkı kurulmuş kesin izinler ise tesisin işletmeye açılıp
açılmadığına bakılmaksızın, Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması, bu Yönetmelik
hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahhüt senedi alınması kay-
dıyla, Bakanlıkça devredilebilir.
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(7) Şirket hisse devri veya unvan değişikliği talep edilmesi halinde; tesis işletmeye açıl-
mış olsun veya olmasın, taahhüt senedi veya resmi senetlerdeki izin ve irtifak hakkı sürelerine
bağlı kalmak ve daha önce alınan taahhüt senedi hükümlerinin kabul edildiğine, tüm borç ve
taahhütlerinden sorumlu olduğuna dair ek taahhüt alınması kaydıyla Bakanlıkça izin verilebilir.

(8) Her türlü devir halinde; devredenin devir tarihine kadar, devralanın ise devir tari-
hinden başlamak üzere izin süresi sonuna kadar bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerin-
den doğan hukuki ve mali sorumlulukları devam eder.

(9) Tesisler, müteşebbis tarafından, Bakanlıktan izin alınması kaydıyla üçüncü kişilere
işlettirilebilir. Alt ünitelerin üçüncü kişilere işlettirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir, ancak
Bakanlık onayı aranmaz. Kira yoluyla üçüncü şahıslara işlettirilmesi halinde, müteşebbisin ke-
sin izin taahhüt senedi ve irtifak hakkı taahhüt senedindeki sorumlulukları aynen devam eder.

(10) Ayrıca yapılan yatırımın işletmeye geçtiği tarihten başlamak üzere, yüzde iki (%2)
gayrisafi yıllık gelir payı aşağıda izah edildiği şekilde tahsil edilir;

a) Yüzde iki (%2) hasılat payı; izin verilen arazi üzerinde kurulan işletmelere ait; yılın
ilk günü ile son günü arasındaki tahsil edilmiş olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü satış
hasılatı, hizmet satış bedelleri, izne esas konu dahilindeki her türlü kira gelirleri, faiz gelirleri
ile izin verilen alan içerisinde herhangi bir isim altında elde edilen gelirlerin Maliye Bakanlığı
tarafından yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile belirlenen tek düzen
muhasebe sistemindeki gelir tablosuna esas net satışlar ve gelir tablosu içeriğinde bulunan
diğer olağan gelir ve karlar ile diğer olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde ikisi (%2)
dir. Takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar izin sahibinden tahsil edilir. Bu tesise ait cari yıl
öncesi vergi gelir tablosu ile yüzde iki (%2) hasılat payına ait hesaplama cetvelinin 1/6/1989
tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanu-
nuna göre yetkili kılınan yeminli mali müşavire tasdik ettirilmesi zorunludur. Birden çok taah-
hüt senedi bulunan izinlerde ilk taahhüt senedindeki ödeme tarihi esas alınır. Taahhüt senedinde
gelir payının yılın ilk beş ayında ödenmesine dair hüküm bulunanlar taahhüt senetlerine bakıl-
maksızın mayıs ayında ödeme yapabilir.

b) İzinli saha üzerinde kurulan tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara
kiraya verilmesi halinde, kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere,
kiraya verenlerden kira bedeli üzerinden, son kiracı olan işleticiden ise yüzde iki (%2) hasılat
payı tahsil edilir. Kiracı veya kiracılar işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) hasılat payını
özel bütçe hesabına yatırmayı taahhüt eder. Taahhüt, kira kontratının tanzim edildiği tarihten
itibaren bir ay içinde yapılır. Kiracıların taahhütte bulunmamalarından dolayı bunlardan alına-
mayan yüzde iki (%2) hasılat payı kiraya verenlerden alınır. Kiracıların yıllık işletme hasılatını
beyan etmesi ile yüzde iki (%2) hasılat payını yatırmasında ve tespitinde yatırımcı için öngö-
rülen esaslar uygulanır. Kira üzerinden alınacak işletme hasılatları kira sözleşmelerinde yer
alan ödeme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tahsil edilir.

c) Tesisin kısmen orman sayılan, kısmen orman sayılmayan alanda kurulu olması du-
rumunda yüzde iki (%2) hasılat payı orman sayılan alanın genel alana oranlanması suretiyle
hesaplanır. İzinli tesisi de kapsayan birden fazla tesise ait bilançonun tek olarak düzenlenmesi
halinde, izinli tesise ait Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan muhasebe sistemi uygulama
genel tebliğleri ile belirlenen tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosu yetkili yeminli
mali müşavir tarafından ayrılarak düzenlenir ve onaylı olarak orman idaresine verilir. Alt kira-
cılar tarafından ilgili vergi dairesine sunulan ve dairesince de onaylanan gelir veya kurumlar
vergisi beyannamesindeki gelir tablosu da esas alınabilir.

(11) Orköy bedeli, 2634 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre tahsil edilir.
(12) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, BAK değişim oranında arttırılmak suretiyle

tespit edilerek, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay için-
de her yıl defaten tahsil edilir.
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(13) Teminat, toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) oranında izin başlangıcında bir
defa alınır. Süre uzatımlarında, izin devirlerinde ve on yılda bir güncellenir. Devlet idareleri
ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

(14) Yatırımcı tarafından, kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi
halinde Bakanlığın görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakan-
lığınca da uygun görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Ka-
nunun 115 ve Geçici 8 inci maddeleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre;
irtifak hakkı tesis edilir. Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin
sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürül-
mesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır. Ancak irtifak hakları üzerinde kat irtifakı kuru-
lamaz.

(15) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik veya taah-
hüt senedi hükümlerine aykırı davranılması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm ya-
tırımı/işletmesi belgesinin alınamaması veya bu belgelerden iptal edilmiş olanların yenilenme-
miş olması halinde, Bakanlık onayı ile iptal edilerek, sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.
Varsa irtifak hakkı da tapudan terkin edilir. Devlet ormanları üzerindeki her türlü bina ve tesisler
eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu
bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

(16) Rayiç değer üzerinden süre uzatımlarında rayiç bedel; Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğınca tespit edilen; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları
ile çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedelinin yüzde beşi (%5) dir. Bu oran termal ve
kış turizmi maksatlı izinlerde yüzde ikibuçuk (%2,5) dur. Rayiç değer üzerinden uzatılan izin
sahası içinde ek izin talep edilmesi halinde ilave yapılacak tesislerin bedel hesabı bu fıkraya
göre yapılır. İzin süresi, rayiç değer üzerinden yapılan izin süresi uzatımını geçemez. Rayiç
değer üzerinden süre uzatımı yapılan iznin herhangi bir şekilde iptal edilmesi halinde verilen
ek izinde iptal edilir. Müteakip yıllara ait rayiç bedel BAK oranında artırılarak izin başlangıç
tarihinde defaten alınır.

(17) ATM cihazı gibi hasılatı tespit edilemeyen kiralamalarda izin sahibinden kiralama
bedelinin %50 si tahsil edilir. Bu kiralamalardan ayrıca bir bedel alınmaz.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlardan

değerlendirme aşamasında olan taleplere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde önceden verilmiş izinler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Büyükşehir belediyelerinin kuruluşundan önce il özel ida-

releri, kapanan belediyelere ve köy tüzel kişilikleri adına verilmiş olan izinler aynı hak ve so-
rumluluklar ile büyükşehir belediyeleri adına devredilmiş sayılır ve büyükşehir belediyeleri
adına devam eder. Bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden orman idaresine karşı
büyükşehir belediyeleri sorumludur. Talep halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna
uygun yeni taahhüt senedi alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından:

HAVA SAHASININ ESNEK KULLANIMI YÖNETMELİĞİ (SHY-FUA)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Sahasının belirlenen öncelikler

çerçevesinde, tüm hava sahası kullanıcıları tarafından, sivil ve asker ayrımı gözetmeksizin, et-
kin ve esnek kullanılabilmesinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi ve bu
amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında gerekli eşgüdümün sağlanmasına ilişkin genel hu-
susların belirlenmesidir.

(2) Hava Sahasının Esnek Kullanımı, hava sahasının bir bütün olarak ele alınmasını ve
her zaman sivil ve askeri kullanıcılar tarafından esnek bir yapıda kullanılmasını ifade eder.
Hava sahasının esnek kullanımının hedefi; hava sahasında sivil ve askerî kullanıcılar için ya-
pılacak herhangi bir tahsis veya bölünmenin, gerçek zamanlı kullanım ihtiyacı esas alınarak,
belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde, geçici olarak yapılmasını sağlamaktır. 

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Sahasındaki hava sahası kullanıcılarıyla

birlikte hava sahası yönetiminde görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununun 7 nci, 8 inci ve 46 ncı maddeleri, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 4 üncü ve 10 uncu maddeleri ile
8/11/1984 tarihli ve 18569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ACC: Saha Kontrol Merkezi (Area Control Center),
b) AIP: Havacılık Bilgi Yayını (Aeronautical Information Publication),
c) ATC: Hava Trafik Kontrol (Air Traffic Control),
ç) CBA: Sınır Aşan Saha (Cross-Border Area),
d) CDR: Şartlı Rota (Conditional Route),
e) CFMU: Merkezi Akış Yönetim Ünitesi  (Central Flow Management Unit),
f) CRAM: Şartlı Rota Uygunluk Mesajı (Conditional Route Availibility Message),
g) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
ğ) EUROCONTROL: Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı,
h) FL 290: Uçuş Seviyesi 290,
ı) GAT: Genel Hava Trafiği  (General Air Traffic),
i) HSKP (AUP): Hava Sahası Kullanım Planı (Airspace Use Plan),
j) HSYÜ: Hava Sahası Yönetim Ünitesi,
k) HSYK: Hava Sahası Yürütme Kurulu,
l) LOA: Anlaşma Mektubu (Letter of Agreement),
m) MSB: Milli Savunma Bakanlığı, 
n) NOTAM: Havacılara Bildirim,
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o) OAT: Operasyonel Hava Trafiği (Operational Air Traffic),
ö) PDAK: Performans Değerlendirme ve Analiz Kısmı,
p) RCA: Koordinasyonu Azaltılmış Hava Sahası,
r) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
s) TRA: Geçici Rezerve Saha (Temporary Reserved Area),
ş) TSA: Geçici Ayrılmış Saha (Temporary Segregated Area),
t) Askeri Kontrol Ünitesi: Askerî hava sahası kontrol unsurları ile hava trafik kontrol

üniteleri,
u) Genel Hava Trafiği: ICAO kural ve usulleri ve/veya milli sivil havacılık kanun ve

düzenlemelerine uygun olarak yapılan tüm uçuşları (ICAO kural ve usullerine uygun olarak
yapılacağı bildirilen Askerî uçuşlar da Genel Hava Trafiği kapsamına girerler),

ü) Hava Sahası Esnek Kullanım Konsepti: Hava sahasının bütünleşik bir yapıda ele alı-
narak sivil ve askeri tüm hava sahası kullanıcılarının gereksinimleri ve ihtiyaçlarının karşılan-
ması anlayışını,

v) Operasyonel Hava Trafiği: Genel Hava Trafiği için belirlenen koşullara uymayan,
kural ve usulleri uygun milli otoriteler tarafından belirlenmiş olan askeri uçuşları,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Hava Sahası Esnek Kullanımı
Genel esaslar 
MADDE 5 ‒ (1) Hava Sahası Esnek Kullanım esasları;
a) Türk Hava Sahası, tüm hava sahası kullanıcıları tarafından emniyetli, etkin ve esnek

bir yapıda kullanılır.
b) Hava sahasının kullanımına ilişkin tüm talepler, EUROCONTROL tarafından ya-

yınlanan hava sahası yönetim el kitabında belirtilmiş saat çizelgesine uygun olarak yeterli süre
öncesinden Hava Sahası Yönetim Ünitesine bildirilir ve bu taleplere dair hava sahası kullanım
planlaması günlük ve fiili ihtiyaçlara dayalı olarak yapılır.

c) Türk Hava Sahasında Hava Sahasının Esnek Kullanımı kapsamına girmeyen hava
sahaları AIP’de yayımlanır. 

ç) Hava sahasının esnek kullanımına dâhil edilen hava sahalarının statüsü ve kullanımı
geçicidir. Bu sahaların talep edilmesi tahsisi, aktif hale getirilmesi ve aktif halinin kaldırılma-
sına dair usuller bir Uygulama Talimatı/Yönergesi ile belirlenir.

d) Askeri harekât ve eğitim ihtiyaçlarına ilişkin hava sahası kullanım talepleri öncelik-
lidir. Askeri eğitim ve benzeri ihtiyaçlara yönelik uçuşlar, belirlenecek hava sahalarında
(TSA/TRA) yapılır. 

e) Eğitim uçuşları dışında kalan ve harekât ihtiyacı olarak bildirilen anlık askerî uçuş
ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanır. 

f) Savaş, kriz ve olağanüstü hallerde hava sahasının esnek kullanımına ilişkin uygula-
malar Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi halinde, tüm hava sahasında, bölgesel olarak
kısmen veya tamamen durdurulur.

g) Hava Sahasının Esnek Kullanımının performansı düzenli olarak değerlendirilir ve
Hava Sahası Yürütme Kuruluna bildirilir.

ğ) Geçici Ayrılmış Sahalar ile Geçici Rezerve Sahalar, uçuş faaliyetinin etkinlikle icrası
için yeterli boyutta ve sivil hava trafiğini etkilemeyecek şekilde, ihtiyaç sahibinin operasyonel
gereksinimlerini karşılayacak en uygun bölgede belirlenir.
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h) Hava Sahasının Esnek Kullanımı uygulaması aşağıdaki hususları sağlamalıdır;
1) Hava sahasının asker ve sivil tüm kullanıcılar tarafından etkin ve emniyetli bir şekilde

kullanımının sağlanması için hava sahası planlaması ve yönetimi ile ilgili ortak kurallar ve
standartların belirlenmesini ve geliştirilmesini,

2) Hava sahası düzenlemelerinde sivil ve askeri kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ola-
rak, uygun hava sahası tahsislerinin gerçekleştirilmesini,

3) Sivil ve askeri uçuşlarda etkinliği artırarak, uçuş mesafesini kısaltmak suretiyle za-
man ve yakıt tasarrufu sağlayarak çevreye verilen zararın azaltılmasını, 

4) Hava Trafik Hizmetinin etkinliğine yönelik yeni rotaların ve sektörlerin geliştirilerek
hava sahası kapasitesinin artırılmasını, 

5) Askeri harekât şartları gerektirdiğinde, askeri hava araçlarının her türlü hava sahasını
kullanmalarına ilişkin koordinasyon ve planlamalarda, sivil trafiğin etkilenmemesini veya zo-
runluluk halinde sivil hava trafik üniteleri ve askeri kontrol üniteleri arasında gerekli koordi-
nasyon sağlanarak asgari düzeyde etkilenmesini,

6) Geçici olarak tahsis edilmiş hava sahalarının kullanımı vasıtasıyla Operasyonel Hava
Trafiği (OAT) ile Genel Hava Trafiği (GAT) arasında ihtiyaç duyulan koordinasyon ve ayır-
manın etkinlikle sağlanmasını, 

7) Sivil asker koordinasyonunun geliştirilmesini,
8) İlgili sivil hava trafik üniteleri ile askeri kontrol üniteleri arasındaki görev etkinliğinin

desteklenmesini,
9) Uçuş maliyetlerinin azaltılmasını,
10) Uçuş emniyetinin artırılmasını sağlamalıdır.
Hava sahası yönetim seviyeleri 
MADDE 6 ‒ (1) Hava Sahası Esnek Kullanımı Konsepti;
a) Stratejik Düzey Hava Sahası Yönetimi,
b) Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi, 
c) Taktik Düzey Hava Sahası Yönetimi olmak üzere üç seviyeden teşkil edilir.
(2) Hava Sahasının Esnek Kullanımı uygulamalarında tüm seviyelerde sivil ve askeri

otoritelerin hava trafik yönetimi koordinasyon sorumluluğu bulunmaktadır. 
Stratejik düzey hava sahası yönetimi (HSY 1)
MADDE 7 ‒ (1) Stratejik Seviye Hava Sahası Yönetimi Ek-1’de belirtildiği şekilde

ulusal ve uluslararası hava sahası kullanıcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, hava
sahası yönetimine ilişkin gerekli stratejik planlamaların ve ulusal esasların belirlendiği yönetim
seviyesidir. Stratejik Hava Sahası Yönetimi, sivil/asker müştereken teşkil edilecek Hava Sahası
Yürütme Kurulu marifetiyle icra edilir. Bu kurul çalışmalarında Havacılık Üst Kurulu tarafın-
dan belirlenen politikaya uygun hareket eder. 

(2) Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından; Hava Sahası Yönetim Ünitesinin, çalışma
düzeni, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile hava sahası planlamalarında izlenecek hareket
tarzları, tahsis öncelikleri ve koordinasyon usulleri belirlenir.

Planlama düzeyi hava sahası yönetimi (HSY 2)
MADDE 8 ‒ (1) Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi Hava Sahası Yürütme Kurulu

tarafından belirlenen hava sahası kullanım usul, strateji ve öncelikleri çerçevesinde; haftalık
ve günlük hava sahası planlamalarının ve geçici hava sahası tahsislerinin gerçekleştirildiği yö-
netim seviyesidir. Bu işlev Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ) marifetiyle yürütülür.
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(2) Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ), Türk Hava Sahasına ilişkin olarak belirlenen
öncelikler çerçevesinde planlama ve tahsis yetkisine sahip sivil asker müşterek bir ünitedir.

(3) Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ), Ek-2’de gösterilen iş akışına uygun olarak
hava sahası kullanıcı taleplerini toplar, belirlenmiş usuller çerçevesinde ihtiyaçları analiz eder,
ihtiyaçlar arasında çakışma olduğunda söz konusu talepleri ihtiyaç sahibi sivil ve askerî otori-
teler ile tekrar koordine eder ve hava sahası kullanımına dair Hava Sahası Kullanım Planını
oluşturur, yayımlar ve EUROCONTROL Merkezi Akış Kontrol Yönetim Ünitesi (CFMU)’ne
gönderir. 

(4) Gün içersinde gelecek hava sahası kullanım isteklerini değerlendirir ve gerekli gör-
mesi durumunda, Hava Sahası Kullanım Planını güncelleyerek yayımlar ve CFMU’ya gönderir.

Taktik düzey hava sahası yönetimi (HSY 3)
MADDE 9 ‒ (1) Taktik Hava Sahası Yönetimi, yayımlanan hava sahası kullanım planı

çerçevesinde yapılan hava sahası tahsislerinin gerçek zamanlı olarak takip ve koordine edildiği
seviye olup takip ve koordinasyon Hava Sahası Yönetim Ünitesi marifetiyle yürütülür. 

(2) Yayımlanan Hava Sahası Kullanım Planı ile tahsis edilen hava sahaları, yayımlanmış
plan doğrultusunda, ilgili üniteler tarafından gerçek zamanlı olarak kullanıma açılır ve kapatılır.
Hava Sahası Kullanım Planı ile tahsis edilerek askeri kullanıma verilen sahalar dışındaki Türk
Hava Sahası herhangi bir koordinasyona gerek olmadan sivil hava trafik kontrol üniteleri ta-
rafından kullandırılır. 

(3) Hava trafik kontrol üniteleri ile temas kurmayan veya tanımlanmamış trafiklere iliş-
kin bilgiler ilgili sivil/asker ünitelere bildirilir.

Hava sahasının esnek kullanımı yapısı
MADDE 10 ‒ (1) Hava Sahası Esnek Kullanımında aşağıda belirtilen geçici tahsis şe-

killeri uygulanır:
a) Şartlı Rotalar.
b) Geçici Rezerve Edilmiş Sahalar.
c) Geçici Ayrılmış Sahalar. 
ç) Sınır Aşan Hava Sahaları.
d) Koordinasyonu Azaltılmış Hava Sahaları.
e) Koordine Edilmiş Hava Sahalarıdır.
Şartlı rotalar
MADDE 11 ‒ (1) Şartlı rotalar, belirlenmiş koşullar altında uçuş planlaması ve kulla-

nımı için uygun olan hava koridorlarıdır.
(2) Şartlı rotalar Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından, sivil hava trafiği ihtiyaçları

ile askeri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulur.
(3) Şartlı rotaların; özellikleri, kategorileri, üst ve alt irtifa limitleri ve tanıtma kodları

Türkiye Havacılık Bilgi Yayınında yayımlanır.
Şartlı rotaların kategorileri
MADDE 12 ‒ (1) Şartlı rotalar; Kategori 1 (CDR1), Kategori 2 (CDR2) ve Kategori 3

(CDR3) şekilde sınıflandırılır.
a) Kategori 1 Uçuş Planlanabilen Kalıcı Şartlı Rotalar (CDR1): AIP’de belirtilen ko-

şullarda, belirli alanlarda ve zamanlarda sürekli uçuş planlanabilen hava koridorlarıdır. 
b) Kategori 2 Uçuş Planlanabilen Geçici Şartlı Rotalar (CDR2): AIP’de belirtilen ko-

şullarda, günlük Şartlı Rota Uygunluk Mesajı (CRAM) ile yayımlanması durumunda, uçuş
planlamalarında kullanılabilen hava koridorlarıdır. CDR2 hava koridorları, Hava Sahası Yö-
netim Planında yayımlanır.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976



c) Kategori 3 Uçuş Planlanamayan Şartlı Rotalar (CDR3):
1) Hava sahası kullanıcıları tarafından uçuş planlamalarında kullanılamayan, sadece

taktik seviye hava trafik yönetimi kapsamında, tahsisli sahaları etkilemeyecek şekilde ATC ta-
limatı ile kullandırılan hava koridorlarıdır. Bu koridorlardan uygun görülenler AIP’de yayın-
lanır. 

2) Hava Sahası Kullanım Planı (HSKP)’de tahsisi yapılan hava sahalarında icra edilecek
uçuşların herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda ilgili saha Hava Sahası Yönetim Üni-
tesi tarafından ilgili sivil ve askeri hava trafik üniteleri ile koordine edilerek kullanılır.

3) Hava Sahası Kullanım Planı (HSKP)’de tahsisi yapılan hava sahalarında uçuş faali-
yeti devam ederken, ilgili saha sivil ATC tarafından ihtiyaç duyulması halinde o sahadan so-
rumlu askeri kontrol üniteleri ile mutabakata varılması halinde anlık olarak kullanıma açılır.

Geçici hava sahası kısıtlamaları ve tahsisi
MADDE 13 ‒ (1) Geçici Hava Sahası Tahsisi; Hava Sahası Yönetim Kurulu tarafından

boyutları önceden tanımlanmış ve tahsis edilmesi için Hava Sahası Yönetim Ünitesine yetki
verilmiş hava sahalarının geçici olarak tahsis edilmesi işlemidir. 

(2) Tehlikeli hava sahaları (LTD) ve geçici tahsisli/ayrılmış hava sahaları (TRA/TSA)
aktif olmadıkları zamanlarda kullanıcıların talepleri doğrultusunda tahsis edilebilir.

(3) Faaliyetin türüne bağlı olarak iki farklı tipte geçici hava sahası teşkil edilebilir. Bunlar;
a) İlgili sahada icra edilecek faaliyetin diğer uçuşlara tehlike oluşturabileceği durum-

larda oluşturulan Geçici Ayrılmış Saha (TSA),
b) İlgili sahada icra edilecek faaliyetin diğer uçuşlara tehlike oluşturmayacağı durum-

larda oluşturulan Geçici Tahsisli Saha (TRA)’dır. 
(4) Hava Sahasının Esnek Kullanımı kapsamında, TSA ve TRA’lar Hava Sahası Yü-

rütme Kurulu tarafından oluşturulur. Hava Sahası Yönetim Ünitesi tarafından, hava sahası kul-
lanım talepleri dikkate alınarak, günlük olarak tahsis edilir. Sivil hava trafik üniteleri ve askerî
kontrol üniteleri tarafından ilgili hava sahaları gerçek zamanlı olarak kullanıma açılır ve faaliyet
sonunda kapatılır.

(5) Geçici Ayrılmış Saha (TSA), Geçici Tahsisli Saha (TRA)’lar; sivil-asker araştırma
geliştirme, tatbikat, atış, eğitim ve test uçuşlarının icra edilmesi maksadıyla geçici yapıda teşkil
edilir. Hava sahası yönetimine ilişkin belirlenmiş politikalar çerçevesinde oluşturulan bu sa-
halara ilişkin kullanım talepleri doğrudan HSYÜ’ne yapılır. HSYÜ tarafından yapılacak de-
ğerlendirme sonucunda kullanıcılara tahsisi gerçekleştirilir.

(6) İcra edilen görevler göz önüne alınarak, askeri uçuş eğitim sahaları TSA olarak oluş-
turulur. TSA’ların kullanımında, tahsisler fiili uçuş (gerçek zamanlı/uçuş süresi ile kısıtlı olmak
kaydı ile) sürelerine uygun olarak yapılır. Bu sahalar AIP’de yayınlanır.

Koordinasyonu azaltılmış hava sahası 
MADDE 14 ‒ (1) Genel hava trafiğinin ön koordinasyon gerektirmeden rota dışı uça-

bilecekleri, boyutları önceden belirlenmiş hava sahalarıdır.
(2) Bu sahalar askeri uçuşların yoğun olmadığı veya hiç olmadığı bölgelerde teşkil edi-

lir. Koordinasyonu Azaltılmış Hava Sahasında ve FL 290 ve üzerinde sivil asker koordinasyonu
yapılmadan Genel Hava Trafiğinin rota dışı uçuşuna müsaade edilir.

Koordine edilmiş hava sahası 
MADDE 15 ‒ (1) Sivil ve asker üniteler arasında sağlanacak ön koordinasyon ile genel

hava trafiğinin rota dışı uçuşlarına müsaade edilen boyutları önceden belirlenmiş hava sahasıdır.
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(2) Diğer sahalardan farklı olarak bu sahalarda ilgili üniteler arasında yapılan Anlaşma
mektuplarında belirlenen şartlar altında genel hava trafiğinin uçuşlarına müsaade edilebilir.

Sınır aşan hava sahaları 
MADDE 16 ‒ (1) Sınırı aşan hava sahaları (CBA) hava sahası kullanım ihtiyaçları doğ-

rultusunda gerek duyulduğunda birden fazla ülkenin ortak sınırlarını da içine alan  ortak hava
sahalarıdır. 

(2) CBA’ların yapısı TSA ve TRA ile aynı yapıda olmakla birlikte bu tür hava sahaları
operasyonel hava trafikleri (OAT) ve askeri eğitim uçuşları için birden fazla ülkenin ortak sı-
nırlarını da kapsayacak şekilde tesis edilebilir. 

(3) CBA teşkil edilebilmesi için diğer ilgili ülke veya ülkeler ile ortak saha oluşturul-
masına ilişkin politik, yasal, teknik ve operasyonel anlaşmaların evvelce yapılmış olması ge-
reklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ünitelerin Kurulması, Görevleri, Çalışma Esasları ve

Stratejik Hava Sahası Yönetimi

Havacılık Üst Kurulu 
MADDE 17 ‒ (1) Hava Sahası Yönetimi’ne ilişkin politik kararları almak üzere, Ge-

nelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında müştereken
teşkil edilen Havacılık Üst Kurulu tarafından üstlenilir.

(2) Havacılık Üst Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
ve Genelkurmay Harekat Başkanı eş başkanlığında,  SHGM ve DHMİ Genel Müdürü, Genel-
kurmay Başkanlığı Komuta Kontrol Dairesi Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava
Savunma ve Komuta Kontrol Dairesi Başkanından oluşur.

(3) Havacılık Üst Kurulu,  bu Yönetmelikte yer alan görevleri yerine getirmek üzere
yılda bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde üyelerden birisinin talebi veya Hava Sahası
Yürütme Kurulunun teklifi üzerine yılda birden fazla toplanabilir. Alınan kararlarda oybirliği
şartı gereklidir.

Havacılık Üst Kurulunun görevleri  
MADDE 18 ‒ (1) Ulusal ve uluslararası hava sahası kullanıcıları, sivil hava trafik hiz-

met sağlayıcıları ve askeri kontrol ünitelerinin talepleri dikkate alınarak ulusal hava trafik yö-
netimi politikaları ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmektir.

(2) Havacılık Üst Kurulunun asli işlevi hava sahasının etkinliğini ve emniyetini sağla-
yacak ulusal hava sahası kullanım politika ve prensiplerini belirlemektir. 

Hava Sahası Yürütme Kurulu 
MADDE 19 ‒ (1) Hava Sahası Yürütme Kurulu; Havacılık Üst Kurulu tarafından sivil

ve asker müşterek olarak teşkil edilir. 
(2) Hava Sahası Yürütme Kurulu, Genelkurmay Hava Savunma Şube Müdürü (Albay),

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Trafik Yönetimi Şube Müdürü ile SHGM Hava Seyrüsefer
Daire Başkanı ve DHMİ Seyrüsefer Daire Başkanından oluşur. 

(3) Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından, ihtiyaç duyulması halinde, hava sahası
düzenlemelerine ilişkin olarak, ilgili sivil-askeri kamu kurum ve kuruluşları, gerekli görülen
sivil havacılık işletme temsilcileri görüşlerine başvurulmak üzere Kurul çalışmalarına davet
edilebilir.

(4) Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlarda oybirliği şartı gereklidir.
Kurul üyesi olmayan katılımcıların oy hakkı bulunmamaktadır. Oy birliği sağlanamayan ko-
nular çözülmesi için Havacılık Üst Kuruluna çözüm için götürülür. 
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(5) Hava Sahası Yürütme Kurulu her yıl en az bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması ha-
linde üyelerden birinin talebi üzerine zamana bağlı kalmaksızın olağanüstü olarak toplanır. Ku-
rul sekretaryası SHGM tarafından yapılır.

Hava Sahası Yürütme Kurulu görev ve sorumlulukları
MADDE 20 ‒ (1) Hava Sahası Yürütme Kurulunun görevleri;
a) Hava sahasının ulusal güvenlik ve askeri eğitim faaliyetlerini ve sivil havacılık ihti-

yaçlarını dikkate alarak etkin, emniyetli ve esnek kullanımını sağlamak,
b) Hava sahası düzenleyicileri ile hava sahası kullanıcıları arasında işbirliği ve daya-

nışmayı kuvvetlendirici stratejileri belirlemek,
c) Türk Hava Sahasının Esnek kullanımı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin ge-

rekli stratejik planlamaları uluslararası havacılıktaki gelişmeler çerçevesinde yapmak,
ç) Hava Sahası Yönetim organlarının uyum içerisinde ve etkin çalışmalarına yönelik

usul ve esasları belirlemek,
d) Havacılık Üst Kurulu tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde hava sahası yö-

netimine ilişkin direktifler vermek,
e) Ulusal güvenlik ve savunma ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen askeri faaliyet ve

eğitimleri ile sivil havacılık ihtiyaçlarını dikkate alarak genel hava trafiği kapsamındaki diğer
hava sahası kullanım önceliklerini belirlemek,

f) Hava sahası kullanımına ilişkin sivil-asker koordinasyon usullerini geliştirmek, 
g) Hava sahasının etkin, emniyetli ve esnek kullanımına dair uluslararası gelişmeleri

dikkate alarak politikaya yönelik görüşler oluşturmak ve Havacılık Üst Kuruluna tavsiyelerde
bulunmak,

ğ) Hava Sahası düzenlemelerine ilişkin çalışmaları yürütmek, hava sahası düzenleme-
lerinde kullanılacak hava sahası yapılarını belirlemek,

h) Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi çalışmalarını düzenli olarak kontrol etmek,
direktif ve hedefleri belirlemek, performans ölçütlerini tespit etmek ve sonuçlarını değerlen-
dirmek, gerekli görülen durumlarda Hava Sahası Yürütme Kuruluna bağlı alt çalışma grupları
teşkil etmek,

ı) Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi ve Taktik Hava Sahası Yönetimi arasında
koordinasyon usullerini oluşturmak ve uygulamalara ilişkin yöntem ve esasları belirlemek,

i) Hava Sahasının Esnek Kullanımı çerçevesinde yürütülen uygulamaları gözden ge-
çirmek ve değerlendirmek,

j) İhtiyaç duyulması halinde mevcut TSA, TRA, CDR düzenlemelerine ilişkin gözden
geçirmeleri yapmak, 

k) Hava Sahasının Esnek kullanımına ilişkin olarak, sivil-asker üniteleri arasında anlık
bilgi paylaşımına dair usul, esas ve altyapıyı oluşturmak, 

l) Hava Sahasının Esnek kullanımı kapsamında hava sahasının etkinlikle kontrolü ve
hava trafik yönetiminin emniyetli bir şekilde sağlanmasına ilişkin olarak, ihtiyaç duyulan anlık
bilgi paylaşımı, koordinasyon ve ortak çalışabilirlik konularına dair uygulama, usul, esas ve
altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, sağlamak ve geliştirmek,  

m) Hava Sahasının Esnek Kullanımına dair sivil-asker ortak terminolojiyi oluşturmak,
n) Ulusal güvenliği ve uçuş emniyetini etkilemeyecek ve sivil hava trafiğinin etkinliğini

ve ekonomikliğini dikkate alacak şekilde, hava sahasında uygulanacak kısıtlamaların mümkün
olan en az seviyede tutulmasını sağlamak,
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o) Hava Sahasının Esnek Kullanımına dair uygulamaların oluşturulması amacıyla, Ulu-
sal Hava Sahası Yönetim Ünitesini ihdas etmek,

ö) Hava Sahasının Esnek Kullanımına ilişkin olarak ilgili uygulayıcılar arasında gerekli
anlaşma mektuplarının yapılmasını sağlamak,

p) Hava Sahası Esnek Kullanımı uygulamalarına ilişkin gerekli denetim mekanizma-
larını oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimi

Genel
MADDE 21 ‒ (1) Planlama Düzeyi Hava Sahası Yönetimini yürütmek maksadıyla,

Hava Sahası Yönetim Ünitesi sivil-asker müşterek bir şekilde Havacılık Yürütme Kurulu tara-
fından oluşturulur.

(2) Hava Sahası Yönetim Ünitesinin genel görev ve sorumlulukları bu Yönetmeliğin
ilgili maddelerinde tarif edilmekte olup, ihtiyaç halinde Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından
ilave görev ve sorumluluklar da verilebilir. Hava Sahası Yönetim Ünitesinin yetkileri görevle-
rini yürütecek ölçüde en üst seviyede tutulur.

Hava Sahası Yönetim Ünitesinin kuruluş ve teşkilatı
MADDE 22 ‒ (1) Hava Sahası Yönetim Ünitesi Havacılık Yürütme Kurulu tarafından,

EK-2’de yer alan İş Akış Diyagramı kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere, Ek-3’te belirtilen
hava sahası esnek kullanım yönetim yapısı çerçevesinde planlama ve koordinasyon hizmetlerini
yürütmek üzere Esenboğa Hava Limanında mevcut olan DHMİ Teknik Blok’ta hava sahası
yönetimi konusunda uzman sivil ve askeri personel ile müşterek olarak teşkil edilir. 

(2) Hava Sahası Yönetim Ünitesi Türk Hava Sahasında gerçekleştirilecek uçuşlara yö-
nelik olarak hava sahası kullanım taleplerini değerlendirerek, Hava Sahası Kullanım Planını
oluşturmaya, ihtiyaç halinde gerekli güncellemeleri yapmaya ve hava sahası kullanıcılarının
ani taleplerini değerlendirerek karşılamaya yetkilidir. 

(3) Hava Sahası Yönetim Ünitesinin çalışması için gerekli alt yapı, mefruşat, ihtiyaç
duyulan hizmet ve yazılımların tedariki, idamesi ile bu ünitede çalışacak personelin gerekli
eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, askeri faaliyetlere ilişkin
gerek duyulan sistemlerin tedariki ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanır.

(4) Hava Sahası Yönetim Ünitesinin oluşturulması maksadıyla ilgili Bakanlık ve kuru-
luşlar tarafından hava sahası yönetimi konusunda yeterli sayıda uzman sivil ve askeri personel
görevlendirilir. 

(5) Hava sahası kullanım planı oluşturulurken dinamik ve etkin bir koordinasyonun ya-
pılabilmesi maksadıyla sivil ve askeri personelin bir arada çalışmasına imkân veren müşterek
bir çalışma ortamı Esenboğa Havalimanında yer alan mevcut Teknik Blok’ta sağlanır. 

(6) Hava sahası yönetim ünitesinin görev ve fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelik
sistemlerin gayri faal duruma düşmesi veya görev yapamaz hale gelmesi hususları göz önünde
bulundurularak gerekli tedbirler alınır. Tedbirler ve izlenecek hareket tarzlarına ilişkin usul ve
esaslar talimat ile belirlenir.

Hava Sahası Yönetim Ünitesinin görev ve sorumlulukları
MADDE 23 ‒ (1) Hava Sahası Yönetim Ünitesi görev ve sorumlulukları;
a) Sivil-Asker Hava Sahası Kullanım taleplerini toplamak, değerlendirmek ve bir son-

raki günün Hava Sahası Kullanım Planını oluşturarak yayımlamak, ihtiyaç halinde güncelle-
mek, yürütülmesini takip etmek, planlama dışı faaliyetlere yönelik düzeltici tedbirler almak, 
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b) Planlama Düzeyi Hava Sahası planlama ve tahsis faaliyetlerinde sivil ve askeri üni-
teler ile koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

c) Talep edilen askeri tatbikatlar, tören uçuşları ve hava gösterileri gibi önemli faaliyetler
ile askeri makamlar tarafından bildirilen ani askeri harekât isteklerine ilişkin tahsisleri yapmak
DHMİ uçuş kontrol uçakları ve helikopterlerinin uçuşlarına ilişkin talepleri öncelikli olarak
karşılamak,

ç) SHGM tarafından, en geç 48 saat öncesinden talep edilen fotoğraf çekimi, reklam
pano çekimi, film çekimi, yamaç paraşütü, balon uçuşları vb. uçuşlar ile lazer ve havai fişek
gösterilerine ilişkin değerlendirmeler ve tahsisleri yapmak, tüm hava sahası kullanıcıları ve
sivil ATC üniteleri ve askeri kontrol unsurları için gerekli duyuruları yapmak,

d) Mevcut şartlı rotalardaki düzenleme ihtiyaçlarını ve yeni şartlı rota gereksinimlerini
belirlemek, onaylanması için Hava Sahası Yürütme Kuruluna teklifte bulunmak,

e) Uygun olmayan veya çakışan hava sahası kullanım taleplerini öncelikler çerçeve-
sinde, tekrar değerlendirmek ve yapılacak yeniden planlama ile çözüme kavuşturmak,

f) Hava sahası yönetimi açısından gerekli görülmesi durumunda diğer ülke Hava Sahası
Yönetim Üniteleri ile koordine kurmak,

g) CFMU veya diğer onaylı ajanslar tarafından iletilen ilave talepler ile hava trafik hiz-
metlerinde yaşanan beklenmedik yoğunlukların giderilmesine dair anlık planlamalar yapmak, 

ğ) Hava sahası esnek kullanımına yönelik performans, değerlendirme raporlarını ha-
zırlayarak Hava Sahası Yürütme Kuruluna sunmaktır.

Hava Sahası Yönetim Ünitesi çalışma esasları
MADDE 24 ‒ (1) Sivil-Asker müşterek olarak teşkil edilen Hava Sahası Yönetim Üni-

tesinin çalışma esasları Ek-2’de belirtilen akış diyagramına uygun olarak bir Talimat/Yönerge
kapsamında belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Taktik Düzey Hava Sahası Yönetimi

Taktik Düzey Hava Sahası Yönetimi 
MADDE 25 ‒ (1) Taktik Düzey Hava Sahası Yönetimi, hava trafik hizmeti sağlayan

sivil hava trafik kontrol üniteleri ile askeri kontrol ünitelerinden oluşur.
(2) İlgili üniteler sorumlu oldukları hava sahasına ilişkin olarak Hava Sahası Yönetim

Ünitesi tarafından yayınlanmış hava sahası kullanım planı çerçevesinde hava trafiğine hizmet
verir. Askeri kontrol unsurları tarafından plana uygun hava sahası yönetimi sağlanır. 

(3) Sivil ve askeri hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşlar arasında yürütmeye iliş-
kin usul ve esasların, görev ve sorumlulukların belirlendiği bir protokol yapılır. Bilahare, ilgili
sivil ve askeri üniteler arasında, yürütmeye ilişkin uygulama usul ve esaslarını içeren anlaşma
mektupları yapılır ve ihtiyaç duyulduğunda mevcut anlaşma mektupları güncellenir.

(4) Ankara Saha Kontrol Merkezinde, sivil-askeri trafikler arasında yaşanılabilecek
hava trafik olayları ve uçuş emniyetsizliklerinin önlenmesi, hava sahası yönetim ve hava trafik
hizmetlerine yönelik ihtiyaç duyulacak ani koordinasyon isteklerinin gecikmeksizin ilk elden
sağlanması, Türk hava sahasına müsaadesiz giren ve teşhis edilemeyen trafikler, kaçırılmış
uçak ve RENEGADE gibi müdahale gerektiren durumlarda gecikmeksizin reaksiyon gösteri-
lebilmesi maksadıyla alınması gereken önlemler HSYÜ tarafından ilgili ünitelere gerçekleşti-
rilmesi için gerekli bildirim sağlanır.

18 Nisan 2014 – Sayı : 28976                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



(5) Ankara Saha Kontrol Merkezi içinde planlama ve koordinasyon çalışmalarını izle-
mek, gerekli bildirimleri sağlamak üzere gündüz ve gece vardiyalarında azami 5 kişi olarak
görev yapacak askeri personele, sivil ve askeri trafiklerinin müşterek olarak izlenebileceği aza-
mi 4 scope ve bu merkezde mevcut muhabere kanalları tahsis edilir.

(6) Hava Sahası Yürütme Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde sivil ve askeri saha kontrol
merkezlerinde koordinasyon üniteleri/ofisleri veya ilgili üniteleri oluşturulabilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Performans Kriterleri

Performans değerlendirme kriterleri ve hazırlanacak raporlar 
MADDE 26 ‒ (1) Hava Sahası Yürütme Kurulu tarafından, Hava Sahası Esnek Kulla-

nımı uygulamalarına ilişkin olarak, Askeri taleplerin karşılanması, tahsis edilen sahaların askeri
uçaklar tarafından kullanılması, sivil uçuşlara tahsis edilen sahaların kullanımına ilişkin oranlar
gibi konularda performans değerlendirme kriterleri belirlenir.

(2) Belirlenen kriterler çerçevesinde, Hava Sahası Yönetim Ünitesi ve Hava Sahası Es-
nek Kullanım uygulamalarına dair mevcut hava sahası yönetim uygulamaları ve etkinliği Hava
Sahası Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Performans değerlendirme raporları hazırlanmasını müteakip 10 iş günü içerisinde
ilgili organizasyon, kurum ve kuruluşlara da ayrıca gönderilir.

Talimat çıkarılması
MADDE 27 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesi için çıkarılacak talimatlar SHGM ta-

rafından hazırlanarak Hava Sahası Yürütme Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönetmeliğin genel esaslarına yönelik olarak çıkarılacak uygulama talimatı

SHGM tarafından hazırlanır, Hava Sahası Yürütme Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Uygulama süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hava Sahası Üst Kurulu ve Hava Sahası Yürütme Kurulu

bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Hava Sahası Yönetim Ünitesi
ise 6 ay içerisinde tesis edilir.

Mevcut koordinasyon merkezinin durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İzmir ATC Merkezi içerisinde faaliyet göstermekte olan

Sivil Asker Koordinasyon Merkezinin durumunu (SAKM) Hava Sahası Yönetim Ünitesinin
faaliyete geçmesini takiben 3 ay içerisinde HSYK değerlendirir. 

NOTAM faaliyetleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girmesini takip

eden 2 aylık süre içerisinde NOTAM yayınlama yönergesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Tahditler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Hava Sahası Yönetim Ünitesinin tüm fonksiyonları ile faa-

liyete geçene kadar Hava Sahası Esnek Kullanımının Havacılık Üst Kurulunun belirleyeceği
belli bir bölge ve irtifa limitleri dâhilinde uygulanması sağlanacaktır. 

Yürürlük
MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı birlikte yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK

İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

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

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müste-

haklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri,

işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel ki-
şileri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 61 inci mad-

desi ile 107 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asgari ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile işçiler
için belirlenen bir aylık brüt ücreti,

b) Aylık: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü hâlinde yapılan sü-
rekli ödemeyi,

c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
ç) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı
alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkraları dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı
sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmamış olan;

1) Eşini,
2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim

Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi
hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan
çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan ço-
cuklarını,

3) Geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan, 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzle-
me Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan gelir testi sonu-
cunda 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt
bendi ve aynı fıkranın (g) bendi kapsamında olup da aile içinde fert başına düşen gelir miktarı
asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve
babasını,

d) Fatura: Sağlık hizmeti sunucusu tarafından sunulan sağlık hizmeti sonucunda,
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen fatura, serbest
meslek makbuzu, bilet, perakende satış fişi ile kamu idarelerinin ilgili mevzuatına göre düzen-
ledikleri belgeleri,

e) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı hâlinde sigortalıya veya sigortalının ölümü hâ-
linde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi,
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f) Genel Müdürlük: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünü,
g) Genel sağlık sigortalısı: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,
ğ) Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri

ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı,
h) Genel sağlık sigortası primi: Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için prim

ödeme yükümlüsü tarafından ödenecek olan ve prime esas kazanç üzerinden 5510 sayılı Ka-
nunda belirtilen oranlarda belirlenen tutarı,

ı) Hizmet akdi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanan
hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdini,

i) İsteğe bağlı sigorta: Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli
sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta kolunu,

j) İşveren: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentle-
rine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşları,

k) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda be-
lirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletme-
lerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer
kamu kurumlarını,

l) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununu,

m) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası
kollarını,

n) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
o) Kurum sağlık kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık

kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri in-
celemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaş-
lanma hâlini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük
derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları,

ö) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere Ka-
nunun 63 üncü maddesi gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri,

p) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

r) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi
gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

s) Sosyal sigortalar: Kanunda tanımlanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,
ş) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler: 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Ku-
rulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu
vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporu ile bel-
gelendirilen kişileri,

t) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız kişi: İçişleri Bakanlığı
tarafından başvuru sahibi, mülteci, ikincil koruma veya şartlı mülteci statüsü sahibi veya va-
tansız olarak tanınan kişileri,

u) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri: Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik
sözleşmelerini,

ü) Uzun vadeli sigorta kolları: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını,
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v) Ücret: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında
sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve sürek-
lilik niteliği taşıyan brüt tutarı,

y) Vazife malullüğü: Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp ma-
lullüğü hâllerini,

z) Yerleşim yeri: Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanını,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişilerin, talebe istinaden genel

sağlık sigortalısı olacakları hüküm altına alınanlar hariç olmak üzere, genel sağlık sigortalısı
olması zorunludur. Genel sağlık sigortası hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak
veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

(2) Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gi-
deri, gündelik ve refakatçi haklarından, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu
kişiler yararlandırılır.

(3) Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gi-
deri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yü-
kümlü olduğu kişiler için bir hak, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu hizmet
ve hakların finansmanının sağlanması Kurum için bir yükümlülüktür. Genel sağlık sigortası
kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi hakla-
rında, kişilerden alınan primlerin tutarına göre herhangi bir farklılaştırma yapılamaz.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar için
düzenlenecek istirahat raporlarında 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde sayılanlar için düzenlenecek istirahat raporlarında ise,  23/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi ve 22/8/2011 tarihli ve 2226
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat
İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler, Tescil ve Sona Erme

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
MADDE 6 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen kişiler, genel

sağlık sigortalısı sayılır. Kanunun başka maddeleri ile diğer kanunlar gereğince genel sağlık
sigortalısı olacağı belirtilenler 60 ıncı maddenin atıf yapılan ilgili fıkraları kapsamında genel
sağlık sigortalısı sayılırlar.

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışında diğer fıkra ya da
bentlere göre genel sağlık sigortalısı veya Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10)
numaralı bendi kapsamında genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsa-
mında olmayanlar, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel
sağlık sigortalısı sayılırlar.

(3) Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda ka-
lanlar, iş sözleşmesinin askıda kaldığı süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(4) Kanunun geçici 13 üncü maddesine göre 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleş-
tirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar,
genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
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(5) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde sayılanlardan
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayanlar genel sağlık
sigortalısı sayılır. Ayrıca, bu kapsamda sayılanlardan genel sağlık sigortalısının bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi kapsamında oldukları halde çeşitli nedenlerle sağlık müstehaklığı onayı ve-
rilemeyen kişiler hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.

(6) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar genel sağlık
sigortalısı sayılırlar.

(7) Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenme ödeneği alan kız çocuklarından;
gelir/aylıklarının kesildiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde eşlerinden boşanan, dul kalan
veya yeniden hak sahibi olanlar, iki yıllık sürenin sonuna kadar Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(8) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; (a), (b), (c), (f), (g), (k) ve (m) bent-
lerinde sayılanlar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi değil iseler bu mad-
denin birinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Ayrıca, Kanunun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendine göre kamu idareleri ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında
çalışanlar hariç olmak üzere, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalı-
şanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan
ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan
tutarın aylık ortalamasının, Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü göz önünde bulundurularak
prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile tarımda ken-
di adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 65 yaşını dolduran ve sigortalılıklarının durdurul-
ması yönünde talepte bulunanlar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
değil iseler bu maddenin birinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(9) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 56 ncı ve 74 üncü mad-

deleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izinli sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı
içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde,

b) (c) bendi kapsamında; Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre sigortalı olanların
herhangi bir süre şartı aranmaksızın aylıksız izinli oldukları sürelerde, ilk defa Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılanlardan ise ilgili kanunları gereğince
aylıksız izine ayrılanların en fazla bir yıllık aylıksız izin sürelerinde,

c) (c) bendi kapsamında askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayı-
lanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunanların, yedek subay okulu öğrencilik süreleri
de dahil olmak üzere aylıksız izinli oldukları sürelerde,

genel sağlık sigortalılıkları devam eder.
(10) Genel sağlık sigortalısı olmamakla beraber, ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik

sözleşme hükümleri gereğince, akit ülkelerden sağlık yardım hakkını kazanmış sigortalılar,
gelir ve aylık sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Türkiye’de geçici
veya daimi olarak bulundukları sırada genel sağlık sigortalısı gibi akit ülke adına sağlık yar-
dımlarından yararlanma hakkına sahiptirler.

(11) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, talep etmeleri ve
gelir testine başvurmaları halinde bu şartların birlikte gerçekleştiği tarih itibarıyla Kanunun
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigor-
talısı sayılırlar.

(12) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine
göre çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar bir yıllık kesintisiz ikamet etme
izni aranmaksızın talepleri halinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
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(13) 18 yaşından küçük evli kişiler, 8/12/2001 tarihli ve 4721 sayılı Medeni Kanuna
göre reşit sayılacaklarından Kanunda yer alan 18 yaş altı çocuklara ilişkin hükümler bunlar
için uygulanmaz. Bu kişiler, 60 ıncı maddenin durumlarına uygun diğer hükümleri kapsamında
genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(14) 18 yaşından küçük olmakla birlikte;
a) Anne veya babasının adres bilgileri bulunamaması gibi nedenlerle genel sağlık si-

gortası tescil işlemleri yapılamayanlar,
b) Genel sağlık sigortalısı olmayan ve ana ve/veya babası olmasına karşın genel sağlık

sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar,
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel

sağlık sigortalısı sayılırlar.
(15) Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan kişiler, genel sağlık

sigortalısı sayılırlar.
(16) 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-

masına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen veya atananlardan 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ve
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükmü gereğince 65 yaşını dol-
durmaları sebebiyle sigortalı sayılmayanlar ile 65 yaşını doldurdukları tarihi takip eden aybaşı
itibarıyla sigortalılıkları sona erenler, yönetim kurulunda görev yaptıkları kamu idarelerince
genel sağlık sigortası primleri ödenmek suretiyle Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi üzerinden genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(17) 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı,
mülga ek 76, mülga geçici 192 ve mülga geçici 218 inci maddeleri uyarınca Kurumumuzla il-
gisi kurulan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı olan iştirakçiler genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(18) Kanunun 18 inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği alınan sürelerde
genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve bildirimleri
MADDE 7 – (1) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi, Kanunun

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde tanımlanmıştır. Bu Yönetmelikte
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olunan eş ve çocuklar, bakmakla yü-
kümlü olunan kişi sıfatını kazandıkları tarihten itibaren bu statüde değerlendirilirler.

(2) Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları,
mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı, ana ya da baba üzerin-
den sağlanır. Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti ile yol gideri, gün-
delik ve refakatçi hakları sağlanabilir. Bu durum, çocuğun sağlık hizmeti ve yol gideri, gündelik
ve refakatçi haklarından yararlandırılacağı ana ya da baba tarafından Kuruma verilecek bir di-
lekçe ile belgelenir.

(3) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumca tespit edil-
mesi esastır. Kurum bu amaçla, bakmakla yükümlü olunan kişilerin bu sıfatlarına esas bilgile-
rini, sağlayacağı elektronik alt yapısı ile veya diğer yöntemlerle kamu idarelerinden, işveren-
lerden ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan is-
teme yetkisine sahiptir. Bakmakla yükümlü olunan kişilerin Kurumca tespit edilememesi hâ-
linde, gerekli bildirimlerin ilgililerce yapılması istenebilir.

(4) Kurum, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu; eşinin, 18 yaşını dol-
durmuş çocuklarının, ana ve babasının sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi
haklarından yararlanma hakkının devam edip etmediğini öncelikle elektronik ortamda periyo-
dik olarak kontrol eder. Bunun mümkün olmaması hâlinde gerekli belgeleri kişilerden isteyerek
kontrolü yapar.
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(5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında
evli olanlar için eşlerden hangisinin genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olu-
nan kişi olacağı kendi tercihlerine göre belirlenir. Tercih bildiriminde bulunmayanların durum-
ları ise Kurumca belirlenir.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlar
MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılanlar;
a) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının;
1) (d) bendi gereğince Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre

sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yap-
makta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

2) (e) bendi gereğince yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o
kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya
tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,
yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,

3) (l) bendi gereğince kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve tem-
silciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan
Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı
olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli
personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu
ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hâllerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sos-
yal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,

b) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular,
c) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki mütekabiliyet

esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir
ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı
sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,

ç) Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 60 ıncı mad-
desinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında olup, mülga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sayılı
Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güven-
likleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt
dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre borçlanarak aylık bağlanan kişilerden
Türkiye’de ikamet etmeyenler,

d) İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma
hâli bir yılı doldurmayanlar,

e) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalılıkları
devam edenler hariç olmak üzere Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke-
lerde çalışan ve çalıştığı ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunanlar

genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.
(2) Hak sahibi olarak gelir ve aylık bağlananların eş, çocuk, ana ve babası genel sağlık

sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sayılmaz.
(3) 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,

Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 71 inci maddesi
kapsamına girenler genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.
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(4) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendine ya da Kanunun geçici 12 nci
maddesine göre genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerden yurt dışında
öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt dışında ikamet edenler, bakmakla yükümlü olunan
kişi olarak sayılmazlar.

Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
MADDE 9 – (1) Kanunun;
a) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında genel sağlık si-

gortalısı sayılanlar, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren
ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu bentler kapsamındaki
kişilerin bildirimi, tescili ve diğer işlemler ile genel sağlık sigortası kayıtlarının tutulması ve
düzeltilmesinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılmamakla birlikte Kanun uyarınca 4 üncü
maddenin birinci fıkrası kapsamında sigortalı sayılacağı belirtilenler hakkında da bu fıkranın
(a) bendi hükümleri uygulanır.

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri kapsamında sayılanlardan genel
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup, bu niteliklerini sonradan kaybeden-
lerin genel sağlık sigortalılıkları, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren başlar.
Durum değişikliğine ait bildirimler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yüküm-
lülerce gerçekleştirilir.

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
a) (c) bendinin; (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, aylığa

hak kazandıkları,
b) (f) bendinde sayılanlar, gelir veya aylık almaya hak kazandıkları,
tarihten itibaren ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
(3) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde

sayılanlar bu kapsama girdikleri tarihten, (g) bendinde sayılanlar ise diğer fıkra ya da bentlere
göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları veya diğer fıkra ya da bentlere göre genel sağlık si-
gortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren bu bent kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılırlar. Bu kapsamda sayılanlardan gelir testine başvuranların genel sağlık sigortası
tescil işlemleri, gelir testi sonucuna göre 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında güncellenir. Tescil usul ve esasları, 28/12/2011
tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir
Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri de
dikkate alınarak Kurumca belirlenir.

(4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin;
a) (2) numaralı alt bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılıkları, uluslararası koruma

başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren başlar ve bu tarih
İçişleri Bakanlığı,

b) (3) numaralı alt bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılıkları, aylığa hak kazan-
dıkları tarihten itibaren başlar ve bu tarih Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

c) (7) numaralı alt bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılıkları korunma, bakım
ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren başlar ve
bu tarih Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976



ç) (9) numaralı alt bendinde sayılan 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun
74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen köy korucuları ile geçici köy koru-
cularının genel sağlık sigortalılıkları, göreve başladıkları tarih itibarıyla başlar ve bu tarih gö-
revlendirmelerini İçişleri Bakanlığının onayına sunan valilik,

tarafından bir ay içinde Kuruma bildirilerek tescil edilirler.
(5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
a) (d) bendinde sayılan mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni

almış yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
ve başka bir ülke mevzuatı kapsamındaki sağlık sigortalılıkları sebebiyle Türkiye'de sağlık hiz-
metlerinden yararlanma hakkı bulunmayan kişilerin, Türkiye'deki yerleşim süresinin kesintisiz
bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden iti-
baren genel sağlık sigortalılıkları başlatılır. Ayrıca, 12/6/2009 tarihli ve 5901 sayılı Kanunun
28 inci maddesine göre çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların bir yıllık
kesintisiz ikamet etme izni aranmaksızın Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi kapsamında talep tarihini takip eden gün itibarıyla genel sağlık sigortalılığı başlatılır.

b) (e) bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılığı işsizlik ve ilgili kanunları gereğince
kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten başlar. Bu kişiler, Türkiye İş Ku-
rumu tarafından işsizlik veya kısa çalışma ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
Kuruma bildirilir.

(6) 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası ölmüş, ana ve babasının gaiplik işlemine
başlanılmış veya gaipliğine karar verilmiş ise bu kişilerin varsa kanunî temsilcisi, yoksa ya-
kınları tarafından Kuruma başvurmaları veya Kurumca bu durumun tespiti hâlinde Kanunun
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamına girdikleri
tarih itibarıyla genel sağlık sigortalılığı başlatılır.

(7) Yeni doğan çocuk, ana ya da babasının Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescili olması halinde gelir testi yapılma-
sına gerek olmaksızın Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında tescil edilir.

(8) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı ol-
mayı talep edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır
ve öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu öğrencilerin genel sağlık
sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrenciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlar ile Kurum arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülebilir. Ay-
rıca, bu öğrencilerden gerek 18 yaş altı gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin ta-
lepler veli/vasi ya da Türkiye’ye getiren kurum/kuruluşlarca yerine getirilebilir.

(9) Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında sayılanlar, staj yapmaya
başladıkları tarihten itibaren Türkiye Barolar Birliği tarafından bir ay içinde Kuruma bildirilir.

(10) Kanunun 60 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında sayılanlar, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kuruma bildirilir. Bu kişilerin Kanunun 60 ıncı mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası
tescilleri, koruyucu tedbir kararı verildiği ya da sağlık yardımlarından yararlanma haklarının
sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(11) Kanunun 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sayılanlar, bir ay içinde
Adalet Bakanlığı tarafından Kuruma bildirilir ve eğitime başladıkları tarihten itibaren genel
sağlık sigortalısı sayılırlar.

(12) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin on yedinci fıkrasında sayılan isteğe bağlı işti-
rakçiler, isteğe bağlı iştirakçiliklerinin başladığı tarihi izleyen aybaşı itibarıyla genel sağlık si-
gortalısı sayılırlar.
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(13) Kurumca genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
tescil, prim ödeme ve sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası ile kayıt edilir. Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası
kullanılır.

(14) Genel sağlık sigortalılarının bildirimlerinde uygulanacak yöntemler Kurumca be-
lirlenir. Bildirimlerin süresi içinde yapılmaması halinde ilgililer hakkında Kanunun 102 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır.

(15) Genel sağlık sigortalıları ile ilgili Kurum dışından alınan veya Kurumca düzenle-
nen kâğıt ortamındaki belgelerden gerekli görülenlerin muhafazası ve bu belgelere erişimi sağ-
lamak üzere elektronik arşiv oluşturulur. Bunlara Kurumca belirlenen usullerle birer numara
verilir.

Genel sağlık sigortalılığının ve bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünün sona
ermesi

MADDE 10 – (1) Genel sağlık sigortalılığı; sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı
kalmak şartıyla Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamındaki kişilerin yerleşim yerinin Türkiye dı-
şına taşındığı tarihte sona erer. Ancak, Kanun kapsamında prim ödeme yükümlülüğü devam
edenler ile Kanuna ve diğer kanunlara göre gelir ve aylık alanlardan ikametgâhını yurt dışına
taşıyanların gelir ve aylık alma hakları devam ettiği sürece yurt içinde ikamet eden genel sağlık
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu statüleri devam eder.

(2) Kurumdan ilgili kanunları gereği gelir/aylık alanların ölümü halinde bakmakla yü-
kümlü olduğu kişilerin bu sıfatları, ölüm tarihini takip eden ay sonuna kadar devam eder. Zo-
runlu sigortalıların ölümü halinde ise bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında bu Yönet-
meliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılır.

(3) Lise ve dengi öğrenim görmesi sebebiyle genel sağlık sigortalısının bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları
tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle
aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerinden bu kişilerin bak-
makla yükümlü olunan kişi sıfatları 120 günden sonra sona erer.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların
4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin
sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşanların bu bent kap-
samındaki sigortalılıkları bir ayın sonunda sona erer.

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar-
dan aylıksız izine ayrılanların genel sağlık sigortası, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin doku-
zuncu fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan genel sağlık sigortalılığının devam ettiği ay-
lıksız izin sürelerinin bitiminde sona erer.

(6) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
a) (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi sigortalının aile içindeki gelirinin asgari

ücretin üçte birinden fazla olduğu, genel sağlık sigortalısı olmayan ve ana ve/veya babası ol-
masına karşın genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan
18 yaş altı kişilerin ise genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına
girmeleri halinde bu kapsama girdikleri tarihten,

b) (c) bendinin (2) numaralı alt bendine tabi olan uluslararası koruma başvurusu veya
statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilerin bu statüsünü kaybettikleri tarihten,

c) (c) bendinin (3), (4), (5), (6), (8) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile (9)
numaralı alt bendinde sayılanlardan 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan
kişilerin aylık alma haklarını kaybettikleri tarihten,
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ç) (c) bendinin (7) numaralı alt bendine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hiz-
metlerinden ücretsiz yararlanma hakkının kaybedildiği tarihten,

d) (c) bendinin (9) numaralı alt bendinde sayılanlardan 442 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilenlerin geçici köy koruculuğu görevinin sona er-
diği tarihten,

e) (d) bendinde sayılanların oturma izinlerinin sona erdiği, yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında sigortalı olduğu veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları ya
da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarihten,

f) (e) bendinde sayılanların işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin kesildiği tarih-
ten,

g) (f) bendinde belirtilen gelir ve aylık alanların gelir ve aylık alma haklarını kaybet-
tikleri tarihten,

ğ) (g) bendinde sayılanların aynı fıkranın diğer bentleri ya da aynı maddenin diğer fık-
raları kapsamına girdikleri, başka ülke mevzuatı kapsamında sağlık yardımlarından yararlan-
maya hak kazandıkları veya Kanuna göre genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi sayıldıkları; yurt dışında yaşadığını/öğrenim gördüğünü beyan edenlerin ise yerleşim yeri
adresini Adres Kayıt Sisteminde yurt dışı olarak beyan ettikleri veya öğrenim sürelerini göste-
ren belgelerdeki tarihler esas alınarak yerleşim yerlerini yurt dışına taşıdıkları veya yurt dışında
öğrenim görmeye başladıkları tarihten,

itibaren tabi oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları sona erer.
(7)  Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişilerden;
a) Tutuklu ve hükümlü olanların genel sağlık sigortalılığı sona erer. Ancak, Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi veya isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalılığı
devam edenler ile 60 ıncı maddede sayılan gelir/aylık/ödenek almaya devam edenlerden tu-
tuklu/hükümlü olanlar ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan-
lardan tutuklu olması nedeniyle Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayı-
lanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bu sıfatları devam eder. Tutuklu ve hükümlü
olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında olup
sigortalılığı sona erenlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bu Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desinin dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılır.

b) Askerliğini er ve erbaş olarak yapanların genel sağlık sigortalılığı sona erer. Ancak
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi veya isteğe bağlı sigorta kapsamında
sigortalılığı devam edenler, 60 ıncı maddede sayılan gelir/aylık/ödenek almaya devam edenler
ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanlardan askerlik görevi
nedeniyle aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere
bu sürelerde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu sıfatları devam eder. Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan askerlik nedeniyle
sigortalılıkları sona erenlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında bu Yönetmeliğin
16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılır.

(8) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi kapsa-
mında iş kaybı tazminatı alanların iş kaybı tazminatı ödemesinin bittiği tarihten itibaren tabi
oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları sona erer.

(9) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)  ve (e)  bentleri kapsamında sayı-
lanlardan;

a) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak olarak meslekî
eğitim gören öğrencilerden genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi duru-
munda olmayanların genel sağlık sigortalılığı; meslekî eğitiminin sona erdiği,
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b) Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan
öğrencilerden genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan-
ların genel sağlık sigortalılığı; stajın sona erdiği,

c) 6/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi
olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye
göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlardan genel
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların, kısmi zamanlı
çalışmasının sona erdiği,

ç) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme
eğitimine katılan kursiyerlerden genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi du-
rumunda olmayanların genel sağlık sigortalılığı kursun sona erdiği,

tarih itibarıyla sonlandırılır. Ayrıca bu kişilerin genel sağlık sigortalısının bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi oldukları veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları ta-
rihten itibaren bu bentler kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları sona erer. Ancak genel sağ-
lık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olmakla birlikte herhangi bir nedenle sağlık
müstehaklık onayı alamaması sonucu bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmış olan kişi-
lerin sigortalılıkları, meslekî eğitiminin/stajın/kısmi zamanlı çalışmasının/kursun sona erdiği
veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

(10) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında sayılan yabancı uyruklu
öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları; öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının
bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları
tarihten itibaren sona erer.

(11) Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası gereği genel sağlık sigortalısı sayılan,
7/4/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanların
bu fıkra kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları; staj süresinin sona erdiği, başka bir kap-
samda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları veya bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına gir-
dikleri tarihten itibaren sona erer.

(12) Kanunun 60 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında sayılanların Kanunun
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki genel
sağlık sigortalılıkları, koruyucu tedbir kararının kaldırıldığı, koruyucu tedbirin sona erdiği,
başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi oldukları ta-
rihten itibaren sona erer.

(13) Kanunun 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sayılanların genel sağlık
sigortalılıkları, eğitimlerinin sona erdiği tarih itibarıyla sona erer.

(14) Kanunun yürürlük tarihinden sonra durum değişikliği meydana gelmesi sonucu
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkması nedeniyle Ka-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak
tescil edilen kız çocuklarından; 25/2/2011 tarihinden itibaren tekrar ilgili kanunlarına göre
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılanların bu bent kapsamındaki
genel sağlık sigortalılıkları yeniden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına alındıkları tarih
itibarıyla sona erer.

Genel sağlık sigortalılık hâllerinin değişmesi, birleşmesi veya çakışması
MADDE 11 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri

kapsamında genel sağlık sigortalısı iken aynı zamanda (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d)
bendi veya aynı maddenin yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkrası kapsamına girmeleri halinde
(a) veya (b) bentleri kapsamında; (c) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girmeleri ha-
linde ise bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
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(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8)  nu-
maralı alt bentleri kapsamında genel sağlık sigortalısı iken aynı maddenin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (e) bentleri, (c) bendinin (7) ve (10) numaralı alt bentleri ile dokuzuncu ve onuncu
fıkraları kapsamına girmeleri halinde; Kanunun prim ödeme hükümleri saklı kalmak kaydıyla
(c) bendinin (4), (5), (6) ve (8)  numaralı alt bentleri kapsamında genel sağlık sigortalısı sayı-
lırlar.

(3) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı iken aynı zamanda yedinci fıkrası kapsamına girmeleri ha-
linde (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı iken aynı zamanda (c) bendinin (2), (3), (9) ve (10) numaralı
alt bentleri, gelir almalarına bağlı olarak (f) bendi ile sekizinci veya onuncu fıkrası kapsamına
girmeleri halinde, Kanunun prim ödeme hükümleri saklı kalmak kaydıyla (c) bendinin (7) nu-
maralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, (c) bendinin (7),
(9) ve (10) numaralı alt bentleri ile aylık almasına bağlı olarak (f) bendi kapsamında genel sağ-
lık sigortalısı sayılanlar dışında anılan maddenin diğer fıkra ve bentlerine göre genel sağlık si-
gortalısı iken aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (9) numaralı alt bendi kapsamına
girmeleri halinde Kanunun prim ödeme hükümleri saklı kalmak kaydıyla (c) bendinin (9) nu-
maralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(6) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre;
a) Gelir almalarına bağlı olarak genel sağlık sigortalısı iken aynı maddenin diğer fıkra

veya bentleri kapsamına girmeleri halinde (f) bendi dışındaki bent,
b) Aylık almasına bağlı olarak genel sağlık sigortalısı iken aynı maddenin diğer fıkra

ve bentleri kapsamına girmeleri halinde (f) bendi, ancak (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8)  nu-
maralı alt bentleri kapsamına girmeleri halinde ise bu bentler kapsamında,

c) Kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almalarına bağlı olarak genel sağlık sigor-
talısı iken aynı fıkranın (f) bendi kapsamında hak sahibi olarak gelir/aylık alması halinde, kendi
çalışmalarından dolayı almış oldukları gelir/aylıkları üzerinden

genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
(7) 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine

çalışanlar ile Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar 60 ıncı maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(8) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken talepleri üzerine Ka-
nunun 60 ıncı maddesinin durumuna uyan fıkra veya bentlerine göre genel sağlık sigortalısı
sayılanların, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanma haklarını
yeniden kazanmaları ve talep etmeleri halinde, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişi sayılırlar.

(9) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi
ile (d) ve (g) bentlerine göre genel sağlık sigortalısı iken aynı zamanda Kanunun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişi ol-
maları halinde istisnai düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla genel sağlık sigortalısının bakmakla
yükümlü olduğu kişi sayılırlar. Kanunun 60 ıncı maddesinin anılan bent ve fıkraları dışındaki
diğer fıkra ve bentlerine göre genel sağlık sigortalısı iken aynı zamanda bakmakla yükümlü
olunan kişi olmaları halinde ise yine istisnai düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla genel sağlık
sigortalısı sayılırlar.
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(10) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri dışındaki diğer
fıkra ve bentleri gereği eşlerin her ikisi için de genel sağlık sigortalılık şartlarının oluşması ha-
linde, her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(11) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı iken aynı fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dokuzuncu
fıkrası kapsamına girmeleri halinde birinci fıkranın (e) bendi kapsamında; aynı fıkranın (c)
bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girmeleri halinde ise Kanunun prim ödeme hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla (c) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılırlar.

(12) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı iken aynı maddenin onuncu fıkrası kapsamına girmeleri halinde onuncu fıkra kap-
samında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(13) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ol-
makla birlikte;

a) Kanunları gereği gelir ve aylık alma hakları devam edenler,
b) Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar,
c) Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamla-

yanlar,
ç) Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi

çalışanlar,
d) 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci mad-

desine tabi sandıklarda çalışanlar ise sandıklar Kuruma devredilinceye kadar,
e) 18 yaşından küçük çocuklar
hakkında, Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanmayacaktır. Bu kişi-

lerin genel sağlık sigortalılık sıfatları tabi oldukları statü üzerinden değerlendirilirler.
(14) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların başka bir

kapsamda genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi sayıldıkları tarihten bir gün öncesi itibarıyla 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi
kapsamındaki genel sağlık sigortası sonlandırılarak diğer fıkra ve bentlere göre genel sağlık
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Sağlık Sigortası Primleri, Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer

Haklardan Yararlanma Şartları

Genel sağlık sigortalısının prime esas kazançları
MADDE 12 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre genel

sağlık sigortalısı sayılanların prime esas kazançları, Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenir.
(2) İsteğe bağlı sigorta kapsamındaki genel sağlık sigortalısının prime esas kazançları,

Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında
olmak koşuluyla kendilerince belirlenir.

(3) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
a) (c) bendinde belirtilen ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girmeyen

genel sağlık sigortalısının prime esas kazançları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarıdır.

b) (d) bendinde belirtilen, mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni
almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
genel sağlık sigortalısının prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime
esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katıdır.
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c) (e) bendinde belirtilen, 8/9/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik öde-
neği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan genel sağlık sigor-
talısının prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük ka-
zanç alt sınırının 30 günlük tutarıdır.

d) (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların gelir testleri Kurumca so-
nuçlandırılıncaya kadar Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç
alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır.  Kurumca be-
lirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına
düşen aylık tutarının;

1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için prime
esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının
otuz günlük tutarının üçte biridir.

2) Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için prime
esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının
otuz günlük tutarıdır.

3) Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için prime esas kazanç,
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük
tutarının iki katıdır.

e) (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan gelir testi yaptırmak is-
temeyenlerin prime esas kazançları, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas
günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katıdır.

f) (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan, gelir testi süreci tamam-
lanmadan genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıkmaları ya da Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamı dışında genel sağlık
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsüne girmeleri halinde bu kişilerin (g)
bendi kapsamında bulundukları süreye ait prime esas kazancı, gelir testi sonuçlanıncaya kadar
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük
tutarıdır.

(4) Kanunun geçici 13 üncü maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların prime
esas aylık kazançları, iş kaybı tazminatı aylık tutarıdır.

(5) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme,  geliştirme ve değiş-
tirme eğitimine katılan kursiyerlerden genel sağlık sigortası kapsamında olanların prime esas
kazançları, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının
30 günlük tutarıdır.

(6) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası gereği genel sağlık sigortalısı sayılan-
ların prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç
alt sınırının üçte birinin otuz günlük tutarıdır.

(7) Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası gereği genel sağlık sigortalısı sayı-
lanların prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük ka-
zanç alt sınırının otuz günlük tutarıdır.

(8) Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda kalan
genel sağlık sigortalısının prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime
esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarıdır.

(9) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak
görev yapmakta iken aylıksız izine ayrılanlardan;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı
olanların prime esas kazancı, prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin
ilişkin olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayı rakamı ve
taban aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki 80 inci maddeye göre belirlenecek
prime esas kazanç unsurları üzerinden hesap edilecek tutarıdır.
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b) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanların emekli keseneğine esas aylığı,
primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan kat-
sayı rakamı ve taban aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas
aylık unsurları üzerinden hesap edilecek tutarıdır.

(10) 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim
gören ve genel sağlık sigortalısı sayılan öğrencilerin prime esas kazancı, Kanunun 82 nci mad-
desine göre yaşlarına uygun belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tu-
tarının % 50’sidir.

(11) Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tu-
tulan ve genel sağlık sigortalısı sayılan öğrencilerin prime esas kazancı, Kanunun 82 nci mad-
desine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarıdır.

(12) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan ve
genel sağlık sigortalısı sayılan öğrencilerin prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarıdır.

(13) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Ülkemiz ile sosyal
güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde ça-
lıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine
göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasındadır.

(14) Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddesine göre, genel sağlık sigortalısı sayılanların
prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın
alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendilerince beyan edilecek günlük kazancın
otuz günlük tutarıdır.

(15) Kanunun 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sayılanların genel sağlık
sigortası prime esas kazancı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük ka-
zanç alt sınırının 30 günlük tutarıdır.

Genel sağlık sigortası prim oranları
MADDE 13 – (1) Genel sağlık sigortası prim oranı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kap-
samındakiler için prime esas kazançlarının % 12,5’idir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tabi
olanlar için bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir.

(2) İsteğe bağlı sigorta kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların kendilerince be-
lirlenen prime esas aylık kazançlarının % 12’si genel sağlık sigortası primidir. Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan
ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk
işçilerinden isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alın-
maz.

(3) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bentleri kapsamın-
daki genel sağlık sigortalıları ile geçici 13 üncü maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı alan-
ların genel sağlık sigortası prim oranı, prime esas kazançlarının % 12’sidir.

(4) Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda
kaldığı aylar için genel sağlık sigortası prim oranı, prime esas kazançlarının % 12’sidir.

(5) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenlerden genel
sağlık sigortalısı sayılanlar için genel sağlık sigortası prim oranı, prime esas kazançlarının
% 5’idir.

(6) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden ayrıca
genel sağlık sigortası primi alınmaz.
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(7) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kursiyerlerden
genel sağlık sigortalısı sayılanlar için genel sağlık sigortası prim oranı, prime esas kazançlarının
% 12,5’idir.

(8) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında sayılanlar için genel sağlık sigortası
prim oranı, prime esas kazancın % 12’sidir.

(9) Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar için genel sağlık sigor-
tası prim oranı, prime esas kazancın % 6'sıdır.

(10) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa si-
gortalı olanlar ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olanlardan, ilgili ka-
nunları gereğince aylıksız izine ayrılanların genel sağlık sigortası prim oranı % 12’dir.

(11) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılanlardan, kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda ku-
ruluş kanunları uyarınca görev alanların genel sağlık sigortası primleri, emekli kesenek ve ku-
rum karşılıkları veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primleri ile birlikte aylıklarını ödeyen
fiilen görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenir.

(12) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılan sigortalıların sağlık hizmet-
lerinin Kurum tarafından devir alındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu sigortalılar için
her ay gönderilecek genel sağlık sigortası primi emekli keseneklerine esas aylık tutarlarının
% 12'sidir.

(13) Kanunun 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sayılanların genel sağlık
sigortası prim oranı, prime esas kazançlarının %12’sidir.

(14) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin on altıncı fıkrasında sayılan yönetim kurulunda
çalışmaları nedeniyle Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ge-
nel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası primleri, 82 nci maddeye göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden çalıştırıldıkları
kurumlarca ödenir.

(15) 5434 sayılı Kanuna tabi olanlardan;
a) 5434 sayılı Kanunun mülga ek 76 ve geçici 192 nci maddeleri uyarınca ilgilendiri-

lenlerin;
1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bir

işte çalışmaları halinde emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak genel sağlık
sigortası primlerinin % 12’sinin tamamı kendilerince,

2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bir
işte çalışmaları halinde emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak genel sağlık
sigortası primlerinin  % 5'i kendilerince, % 7'si ise işverenlerince

ödenir.
b) Zorunlu sigortalı olmalarını gerektirecek şekilde herhangi bir işyerinde çalışmayan

5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 76 ile
geçici 218 inci maddeleri uyarınca ilgilendirilenlerin, emekli keseneğine esas aylıkları üzerin-
den hesaplanacak genel sağlık sigortası primlerinin % 12’sinin tamamı kendilerince ödenir.

c) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerindeki kamu payı gerek % 50’nin üze-
rinde gerekse de %50’nin altında olan kamu kuruluşlarında çalışanlardan 5434 sayılı Kanunun
ek 71 inci maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında Kurumumuzla ilgilendirilenlerin, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden he-
saplanacak genel sağlık sigortası primlerinin % 12’sinin tamamının zorunlu olarak Kurumla-
rınca yatırılması gerekmektedir.
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Prim ödeme yükümlüsü
MADDE 14 – (1) Genel sağlık sigortası bakımından;
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi olanlar için

bunların işverenleri,
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar, isteğe bağlı

sigortalı olanlar ile Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayı-
lanların kendileri,

c) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak
ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tabi tutulan öğrenciler için
Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okulları, yükseköğrenimleri sı-
rasında staja tâbi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi
zamanlı çalıştırılan öğrencilerden genel sağlık sigortalısı sayılanların öğrenim gördükleri yük-
seköğretim kurumu,

ç) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişiler için Tür-
kiye İş Kurumu,

d) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için işverenleri,
e) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler için primi,

yılı merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri,
f) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kişiler ile Kanu-

nun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenler için Türkiye İş Kurumu,
g) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar

için kendileri,
ğ) Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar

için Türkiye Barolar Birliği,
h) Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine göre sigortalı olanlar için kendileri,
ı) Kanunun 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sayılanlar için Adalet

Bakanlığı
prim ödeme yükümlüsüdür.
(2) Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda

kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, ilgili kamu idaresince ödenir.
(3) İsteğe bağlı sigortalı olanlar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu

kişi olsa dahi, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke
vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hâli bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası
primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.

Primlerin ödenmesi, aylık prim ve hizmet belgesi
MADDE 15 – (1) Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde, Kanunun 88 inci

maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Kamu idarelerinde iş akdi askıya alınanlar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan ilgili Kanunlar uyarınca aylıksız izinli sa-
yılanlar hariç olmak üzere yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için aylık prim ve hiz-
met belgesi verilmez. Bunlar için genel sağlık sigortası priminin tahakkuk ettirilmesi işlemi
Kurumca yapılır.

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ol-
makla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı
üzerine çalışanlar ile Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar
için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.
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Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, Kanunun
51 inci maddesine istinaden isteğe bağlı sigorta kapsamında 30 güne tamamlanmamış ise 60 ıncı
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında
ödenir.

(4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler için
prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel sağlık sigortası priminin tahakkuk ettirilmesi
işlemi Kurumca yapılır. Söz konusu genel sağlık sigortası primi, primin tahakkuk ettirileceği
ay itibarıyla aynı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan toplam kişi sayısının üçe
bölünmesi suretiyle bulunacak kişi sayısına (3) ilâ (10) numaralı alt bentlerde sayılan kişi sa-
yısının eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kişi sayısı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu
kişilerden aynı zamanda Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı dı-
şındaki bentlerin kapsamına girerek genel sağlık sigortalısı sayılanlar, bu fıkraya göre tespit
edilecek kişi sayısı hesabına dâhil edilmez.

(5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre genel sağlık sigor-
talısı sayılanlar için gelir testi sonucu aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel
sağlık sigortalılarının, gelir testi yapılıncaya kadar geçen sürede gelir testi sonucuna göre öde-
meleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler, herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade
veya mahsup edilir.

(6) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 60 ıncı maddesinin sekizinci
fıkrası, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında olanların genel sağlık sigortası primleri ait
olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenir.

(7) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılan-
ların bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden
itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Asgari ücrette meydana gelecek değişiklikler nedeniyle
oluşacak prim farkları, değişikliğin uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma öde-
nir.

(8) Kamu idaresine ait işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda olduğu
sürede Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaları ya
da isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde bu sigortalılar için belirtilen şekilde çalıştıkları veya
isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak ilgili kamu idaresinden genel
sağlık sigortası primi alınmaz.

(9) Kanunun 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sayılanların genel sağlık
sigortası primleri ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenir.

Sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma
şartları

MADDE 16 – (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık
hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanabilmeleri için;

a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu ta-
rihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının ol-
ması,

b) Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar, Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte,
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 28/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilenlerden
tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç altmış günden fazla prim ve prime ilişkin her
türlü borcunun bulunmaması,

18 Nisan 2014 – Sayı : 28976                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



c) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (a) bendinde sayılan şartla birlikte,
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulun-
maması,

ç) Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılan-
ların, (c) bendinde sayılan şartlarla birlikte, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası
primlerinin tamamını tescil tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri

şarttır.
(2) Ancak;
a) 18 yaşını doldurmamış kişilere sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
b) Acil hâllerde sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri,
c) Sağlık Bakanlığınca duyurulan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde yer

alan hastalık tespit edilen kişilere, sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedel-
leri,

ç) İş kazasına ve meslek hastalığına uğrayan kişilerin bu durumlarının belgelenmesi
koşuluyla bu durumlarına ilişkin sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

d) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sağlanan sağlık hiz-
metleri bedelleri,

e) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği analık hâli nedeni
ile sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

f) Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilere sağlanan sağlık hizmetleri bedel-
leri,

g) Kanunun 75 inci maddesinde sayılan afet ve savaş hâli ile grev ve lokavt hâllerinde
sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,

ile bu sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılan-
masında birinci fıkrada sayılan hükümlerin yerine getirilmesi şartı aranmaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen 18 yaşını doldurmamış kişiler hariç olmak üzere, diğer is-
tisnalar nedeniyle sağlık hizmetinin ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarının birinci fık-
rada belirtilen şartlara bakılmaksızın Kurumca finansmanının sağlanabilmesi için, söz konusu
istisnaların belgelenmesi ya da tıbben tespit edilmiş olması şarttır. Söz konusu belgelendirmenin
ya da tıbbî tespitin hastanın sağlık hizmeti sunucusuna başvurusundan sonra yapılmış olması
hâlinde de birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

(4) Birinci fıkrada belirtilen otuz günlük prim ödeme süresinin hesabında, genel sağlık
sigortalısının tescil tarihinden itibaren otuz gün dolmadan prim tutarını ödemiş olması, birinci
fıkranın (a) bendinde belirtilen otuz günlük sürenin dolduğu şeklinde uygulanamaz.

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayı-
lanlardan ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra gö-
reve başlayanlarda otuz günlük prim gün sayısı şartı aranmaz.

(6) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı olanların aynı ay içinde zorunlu sigorta kapsamında prim ödeme gün sayısı bulun-
ması durumunda, ayın kalan günleri için isteğe bağlı sigorta gün sayısı kadar genel sağlık si-
gortası primi ödemeleri hâlinde sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi hak-
larından yararlandırılır.

(7) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların,
genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararla-
nabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki prim gün sayısı aranmaz.
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(8) Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların;
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt

bentlerinde belirtilenlerden sigortalılıkları sona ermeyenler hariç olmak üzere herhangi bir se-
beple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik

ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hâllerinde geçen süre,
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz

günün hesabında dikkate alınmaz.
(9) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayı-

lanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık si-
gortasından yararlanırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığının sona erdiği tarihten geriye
doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, on güne ilaveten  doksan gün
süreyle daha genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmet-
lerinden yararlandırılırlar.

(10) Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının
yitirilmesi hâlinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin
iyileşmesine kadar sürer.

(11) Sağlık hizmeti sunucusuna başvurulduğu tarihte; kısa ve uzun vadeli sigorta prim-
leri dâhil genel sağlık sigortası prim borcunun olup olmadığının belirlenmesinde ödeme vadesi
dolmamış prim borçları dikkate alınmaz. Prim borcu ile gecikme cezası, gecikme zammı ve
faiz borcu bulunması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılmayanlar, söz konusu borcu
sağlık hizmeti sunucusuna başvuru tarihinden sonraki bir tarihte ödemiş olsa dahi, borcun ya-
tırıldığı tarihe kadar yapılan sağlık hizmeti giderleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
Kurumca ödenmez.

(12) Kamu idarelerinin özel mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak Kanunun
66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sürekli görevle yurt dışına gönderilen ge-
nel sağlık sigortalısının görev süresince yurt dışında birlikte bulunmaları şartıyla, aylıksız izinli
olan veya aylıksız izin süresini borçlanan, Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında isteğe
bağlı iştirakçi olan, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kendi adına gelir veya aylık bağlanan
eşleri ile yetim aylığı alan çocukları yurt dışına çıktıkları tarihten itibaren genel sağlık sigor-
talısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik, Geçici ve Çeşitli Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel

Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun 92 nci maddesinde genel sağlık sigortasının zo-

runlu olması nedeniyle Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilenlerden kapsama alındıkları sü-
relerde yurt dışında ikamet edenlerin genel sağlık sigortalılıkları bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ğ) bendine
göre sonlandırılır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için ise yurt dışında
ikamet edenlerin; yurtdışında bulunduklarını öğrenim belgesi, çalışma belgesi, konsolosluktan
alınacak belge, pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak yurt dışına gidiş-dönüş
tarihlerini gösterir belgelerle Kuruma başvuruda bulunmaları halinde bu belgelerdeki süreler
esas alınarak genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılır.
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(2) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken 1/1/2012 tarihinden
önce hastaneye başvurusu üzerine genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlerin, bu kapsam-
daki sigortalılıkları, durum değişikliği aranmaksızın talepleri halinde sonlandırılır. Bu kişiler
yeniden genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılırlar.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce başlayan ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da devam eden
sağlık hizmetlerine ait faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karşılanır.

(4) 7/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında
sigortalılık hâli devam eden sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı
bendinde belirtilen şartları taşımaları halinde bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık
sigortası hükümlerine göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

(5) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2/9/1971 tarihli ve 1479
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında ve 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci
maddesine göre devir tarihine kadar geçen sigortalılık süresi, fiili hizmet süresi ve prim ödeme
gün sayısı, genel sağlık sigortasının uygulanmasında gerekli olan sigortalılık süresi ve prim
ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

(6) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi ol-
maksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen bu kapsamdaki kadın isteğe bağlı sigor-
talılar; 2008 yılı için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt
sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle
otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası pri-
mi öderler.

(7) 1/3/2011 tarihinden itibaren Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki
sigortalılardan, 2011 yılı için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük
kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artı-
rılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.

(8) İlgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler, Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, Kanun açısından genel sağlık sigortalısı
veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. Kanunun yürürlük tari-
hinden önce veya yürürlük tarihinde  ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız ço-
cukları Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Ancak durumlarında deği-
şiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları Kanun hükümlerine göre yeniden
belirlenir. Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar
ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Bu kişilerin sigortalı ve sigorta-
lının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri, ilgili kurumlar tarafından Kanunun
yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirilir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 6 ncı mad-

desinin on altıncı fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları, 13 üncü maddesinin
on dördüncü fıkrası, geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin

usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri,

işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel ki-

şileri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüne da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve/veya

Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri,

b) Asgari ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile işçiler

için belirlenen bir aylık brüt ücreti,

c) Ayakta tedavi: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık

hizmeti sunucularında yatırılmaksızın ayakta sağlanan sağlık hizmetlerini,

ç) Aylık: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü hâlinde yapılan sü-

rekli ödemeyi,

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

e) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı

alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkraları dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı

sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık

bağlanmamış olan;

1) Eşini,

2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim

Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi

hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan

çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan ço-

cuklarını,
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3) Geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan, Genel Sağlık Sigortası Kapsa-
mında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
uyarınca yapılan gelir testi sonucunda 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinin 1 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (g) bendi kapsamında olup da aile içinde fert
başına düşen gelir miktarı asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen ve diğer çocuklarından sağlık
yardımı almayan ana ve babasını,

f) Fatura: Sağlık hizmeti sunucusu tarafından sunulan sağlık hizmeti sonucunda,
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen fatura, serbest
meslek makbuzu, bilet, perakende satış fişi ile kamu idarelerinin ilgili mevzuatına göre düzen-
ledikleri belgeleri,

g) Fatura dönemi: Her ayın birinci ve son gününü kapsayan dönemi,
ğ) Fatura teslim süresi: Fatura dönemini takip eden ayın birinci gününden onbeşinci

gününe (onbeşinci gün dâhil) onbeşinci gün resmî tatil ise takip eden ilk iş gününe kadarki sü-
reyi,

h) Fatura teslim tarihi: Fatura teslim süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim
edildiği ayın onbeşinci gününü, fatura teslim süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için teslim
edildiği ayı takip eden ayın onbeşinci gününü,

ı) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı hâlinde sigortalıya veya sigortalının ölümü hâ-
linde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi,

i) Genel Müdürlük: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlü-
ğünü,

j)  Genel sağlık sigortalısı: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,
k) Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri

ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı,
l) Genel sağlık sigortası primi: Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için prim

ödeme yükümlüsü tarafından ödenecek olan ve prime esas kazanç üzerinden Kanunda belirtilen
oranlarda belirlenen tutarı,

m) Hizmet akdi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanan
hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdini,

n) İsteğe bağlı sigorta: Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli
sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta kolunu,

o) İşveren: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre si-
gortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşları,

ö) İyileştirme araç ve gereçleri: Protez ve ortez tanımına girmeyen, tek başına iyileştir-
me özelliği olan iyileştirici nitelikteki tıbbî cihazları,

p) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda be-
lirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletme-
lerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer
kamu kurumlarını,
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r) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

s) Katılım payı: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı

veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı,

ş) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası

kollarını,

t) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti: Kişilerin, hastalıktan korunması veya sağlıklı

olma hâlinin sürdürülmesi amacıyla kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hiz-

metlerini,

u) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ü) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık

kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri in-

celemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaş-

lanma hâlini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük

derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını,

v) Misyon şefliği: Genel sağlık sigortalısının geçici veya sürekli görevle bulunduğu,

tetkikin/ tedavinin yapıldığı ülkedeki büyükelçilik, daimi temsilcilik, başkonsolosluk ve kon-

solosluk şubesi olarak, aynı ülkede veya şehirde birden fazla temsilcilik bulunması hâlinde ise

büyükelçilik tarafından bu işle yetkili kılınan temsilciği ile çalışma ataşelikleri ve müşavirlik-

leri,

y) Mutat taşıt: İki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve eko-

nomik olan taşıtları,

z) Ortez: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon

kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek veya korumak

amacıyla kullanılan tıbbî cihazları,

aa) Otelcilik hizmeti: Yatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine Kurumca belirlenen

standartların üzerinde sunulan yatak, yemek, temizlik vb. hizmetleri,

bb) Ödeme dönemi: Sağlık hizmeti sunucuları faturalarının teslim tarihinden itibaren

inceleme ve ödemenin gerçekleştirildiği doksan günlük süreyi,

cc) Ödeme Komisyonu: Beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının

belirlenmesi hususunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde Maliye

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katı-

lımıyla oluşturulan komisyonu,

çç) Protez: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya

bir kaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek

ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbî cihazları,

dd) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere Ka-

nunun 63 üncü maddesi gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri,

ee) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile

kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,
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ff) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu: Kurumca finansmanı sağlanan sağlık

hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri için Kurumca ödenecek bedelleri be-

lirleyen komisyonu,

gg) Sağlık raporu: Uzman hekim raporunu/sağlık kurulu raporunu,

ğğ) Uzman hekim raporu: İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen başhekimlik

mührü ve ıslak imza onayı bulunan sağlık raporunu veya elektronik ortamda düzenlenen e-ra-

porunu,

hh) Sağlık kurulu raporu: İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç

uzman hekim bulunmaması hâlinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık da-

lına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman he-

kimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenen, başhe-

kimlik mührü ve ıslak imza onayı bulunan sağlık raporunu veya elektronik ortamda düzenlenen

e-raporunu,

ıı) Sığınmacı ve vatansız: İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı veya vatansız olarak

kabul edilen kişileri,

ii) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi

gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

jj) Sosyal sigortalar: Kanunda tanımlanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,

kk) Tebliğ: Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasını içeren

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

ll) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler: Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve

Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendi-

rilmiş engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır engelli olduğu

engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen kişileri,

mm) Tıbbî cihaz: 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbî

Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus

cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri,

nn) Tıbbî sarf malzemesi: Protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi tek başına

sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması esnasında tek sefer ya da sınırlı

sayıda kullanılmaya mahsus tıbbî malzemeleri,

oo) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri: Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik

sözleşmelerini,

öö) Uzun vadeli sigorta kolları: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını,

pp) Ücret: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında

sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve sürek-

lilik niteliği taşıyan brüt tutarı,

rr) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerini

ve sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüklerini,

ss) Vazife malullüğü: Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp ma-

lullüğü hâllerini,
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şş) Yatarak tedavi: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık

hizmeti sunucusunda yatırılarak sağlanan sağlık hizmetlerini,

tt) Yerleşim yeri: Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanını,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişilerin genel sağlık sigortalısı

olması zorunludur. Genel sağlık sigortası hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak

veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

(2) Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gi-

deri, gündelik ve refakatçi haklarından, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu

kişiler yararlandırılır.

(3) Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gi-

deri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yü-

kümlü olduğu kişiler için bir hak, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu hizmet

ve hakların finansmanının sağlanması Kurum için bir yükümlülüktür. Genel sağlık sigortası

kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi hakla-

rında, kişilerden alınan primlerin tutarına göre herhangi bir farklılaştırma yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kartı

Sağlık kartı düzenlenmesi

MADDE 6 – (1) Kurum, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

muayene ve tedavileri için sağlık hizmeti sunucularına başvurularında gösterilmek üzere sağlık

kartı düzenleyebilir.

(2) Kurum, sağlık kartının şeklini, bu kartın kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Belirlenmesi ve Sağlanma Yöntemleri,

Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin amacı ve kapsamı

MADDE 7 – (1) Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağ-

lıklı kalmaları; hastalanmaları hâlinde sağlıklarını kazanmaları; iş kazası ile meslek hastalığı,

hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanması, iş göremez-

lik hâllerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması, iş kazası ve meslek hastalığına, kazaya,

hastalıklara veya konjenital (doğuştan) nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda vücut

bütünlüğünün sağlanması amacıyla Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b),

(c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan sağlık hizmetlerinin finansmanı Kurumca sağlanır.

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e)

bentleri gereği finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hiz-

meti olarak kabul edilen sağlık hizmetleri esas alınarak Kurumca belirlenir.
(2) İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hiz-

metleri, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.
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Finansmanı sağlanan diğer sağlık hizmetlerinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi doğrultusunda sağlanacak sağlık hiz-

metleri ile ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı,

ilaç ve tıbbi malzemelerin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve

yenilenmesi hizmetlerinin, türleri, miktarları ve kullanım süreleri, ödeme usul ve esasları, Sağ-

lık Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.

Finansmanı sağlanan ilaçların temin esasları

MADDE 10 – (1) Yatarak tedavilerde sağlık hizmeti sunucularında kullanılacak ilaç-

ların tedavinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilir. Ancak Kurum, ya-

tarak tedavilerde tedavinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunca temin zorunluluğu olmayan

istisnai durumlara ilişkin usul ve esaslar ile temini zorunlu ilaçların sağlık hizmeti sunucularınca

temin edilmeyerek hastaya aldırılması halinde yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esasları

belirler.

(2) Kurumca finansmanı sağlanan ve ayaktan tedavilerde gerekli görülen ilaçlar, Ku-

rumla sözleşmeli eczanelerden temin edilir. Ancak, acil hâller nedeniyle genel sağlık sigortalısı

ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz eczanelerden reçete karşılığı temin ettiği

ilaçların bedelleri, acil hâlin Kurumca kabul olunması kaydıyla Tebliğ esaslarına göre kişilere

ödenir.

(3) Kurum, genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavisi için

gerekli görülen ancak, ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu hâlde çeşitli nedenlerle

üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçların yurt dışından teminine ilişkin usul ve esasları,

Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirler.

Finansmanı sağlanan tıbbî malzemelerin temin esasları

MADDE 11 – (1) Kurum tıbbi malzemeleri sağlık hizmeti sunucuları ile sözleşme yap-

mak suretiyle sağlar. Ancak acil hallerde sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce

satın alınan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır.

(2) Yatarak tedavilerde sağlık hizmeti sunucularında kullanılacak tıbbi malzemeler sağ-

lık hizmeti sunucuları tarafından temin edilir. Kurum, temini zorunlu tıbbi malzemelerin sağlık

hizmeti sunucularınca temin edilmeyerek hastaya aldırılması halinde tıbbi malzemelerin öden-

mesine ilişkin usul ve esasları belirler.

(3) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç

olmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim iş-

lemi tamamlanmış olmalıdır.  TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme

bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin öden-

mesinde; TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.

(4) Kurum, finansmanı sağlanan tıbbî malzemeleri Kurumca belirlenen usullerle temin

etmeye yetkilidir.

(5) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna göre aylık bağlanmış ma-

lullerin, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 3/11/1980 tarihli ve 2330

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı

Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976



Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle malul kalıp da aylık bağlananların ve 3713 sayılı

Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken

hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin; sağlık kurulu rapo-

ruyla kullanmaları gerekli görülen her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler,

herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Kanunun 72 nci maddesinde belir-

tilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler veya aynı amaca yönelik

yeni ürün talepleri Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır. Bu fıkra hü-

kümleri, genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanunun

21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların, tedavileri so-

nuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde de uygulanır.

Diğer sağlık hizmetlerinin temin esasları

MADDE 12 – (1) Kurum sağlık hizmetlerini, Kanunun 3 üncü maddesinin 25 inci ben-

dinde ve Kanunun 63 üncü maddesinin (f) bendinde tanımlanan yurt içi ve yurt dışı sağlık hiz-

meti sunucuları ile Kanunun 73 maddesine göre sözleşme yapılıncaya kadar Kurum tarafından

belirlenmiş olan usul ve esaslar geçerlidir. Ancak acil hallerde sözleşmesiz sağlık hizmeti su-

nucularından kişilerce satın alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca belirlenen usul ve esaslara

göre karşılanır.

(2) Kurum, kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hiz-

met alım sözleşmesiyle de sağlar. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, sözleşmede belirtilen

götürü bedel karşılığında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sözleşme

kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunar. Söz konusu sağlık hizmeti su-

nucuları sözleşmede belirtilen götürü bedel dışında Kurumdan veya genel sağlık sigortalısı ve

bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilecek hizmetler ve katılım payları dı-

şında ayrıca bir bedel talep edemez. Götürü bedele ilişkin usul ve esaslar Kurum ve ilgili kamu

idareleri ile müştereken belirlenir.

Yardımcı üreme yöntemi tedavileri

MADDE 13 – (1) İnvitro fertilizasyon (IVF) işlemi, Kanunun 63 üncü maddesinde

tanımlanan “yardımcı üreme yöntemi” olarak kabul edilir. Ovulasyon indüksiyonu (OI) ile

intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Kurumca;

a) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendi-

sinin, erkek ise karısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadı-

ğının ve ancak IVF işlemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair Kurumca yetkilendirilen sağlık

hizmet sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

3) Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere son üç yıl içinde OI ve/veya IUI iş-

leminden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmet sunucusunun sağlık

kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
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5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup,

900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı

olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde en fazla Kanunun 63 üncü maddesinde belir-

tilen deneme sayısı ile sınırlı olmak üzere IVF işleminin,

b) Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca

yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi

hâlinde IVF işleminin,

finansmanı sağlanır.

(3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve bedelleri sosyal güvenlik ku-

rumlarınca ödenen IVF işlemleri, işlem adedinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(4) IVF işlemine, 38 yaşını doldurmadan önce başlanan kadının deneme öncesi 38 ya-

şını doldurmuş olması durumunda, IVF işlemine ait bedeller Kurumca karşılanır.

(5) IVF işleminde kullanılan ilaçlardan katılım payı tahsil edilir.

Finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri

MADDE 14 – (1) Kurumca;

a) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacına yönelik protezler ile fonksiyon kaybını gider-

meye yönelik yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital

nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik

amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavilerinin,

b) Sağlık Bakanlığınca insan sağlığı bakımından kullanılmasına veya uygulanmasına

izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetlerinin,

c) Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetle-

rinin,

ç) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri kapsamına giren

yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla

yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce var olan kronik hastalığa ilişkin sağlık hizmetle-

rinin,

d) Kanunun 63 üncü maddesine göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belir-

lenmesi sonucunda Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bı-

rakılan sağlık hizmetlerinin,

finansmanı sağlanmaz.

Komisyonlar

MADDE 15 – (1) Kurum, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi

yöntemleri ile teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı,

ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici

nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, ona-

rılması ve yenilenmesi hizmetlerinin türlerinin, miktarlarının ve kullanım sürelerinin, ödeme

usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak komisyonlar kurabilir, üniversiteler, ulusal

ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
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(2) Komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

MADDE 16 – (1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri,

gündelik ve refakatçi giderleri için ödenecek tutarlar Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komis-

yonu tarafından belirlenir.

(2) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sı-

rasında hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin

yatak ve yemek giderleri, bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır. 18 yaşını doldur-

mamış çocuklar için refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaat ettikleri

sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya te-

davisi sonrasında, tıbbî veya zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışına yapılan sevklere ilişkin

yol ve gündelik gideri;

a) Sevkin Kurumca istenilen bilgi ve onayların yer aldığı belge ile veya elektronik or-

tamda yapılmış olması,

b) Sevkin Kurumca belirlenecek istisnalar hariç olmak üzere ikinci veya üçüncü basa-

mak sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılmış olması,

c) Sevk tarihi itibariyle beş iş günü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna mü-

racaat edilmiş olunması,

halinde Kurumca karşılanır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak yerleşim yeri dışına yapılan sevklere

ilişkin yol gideri; sağlık hizmetinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusunun bulun-

duğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir. Kişinin daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti

sunucusuna gitmesi hâlinde oluşacak yol gideri farkı Kurumca karşılanmaz. Ancak Kurumca

belirlenecek bazı özel durum ve hastalıklar için sevk edilen yerleşim yerine göre ödeme yapı-

lır.

(5) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden kim-

selere bir kişiyle sınırlı olmak üzere yol ve gündelik gideri, sevki düzenleyen sağlık hizmeti

sunucusu hekimi veya diş hekimi tarafından refakatin tıbben lüzumlu veya gerekli görülmesi

ve sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusuna refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya

kalındığının belirtilmiş olması halinde ödenir. Ancak 18 yaşını doldurmamış çocukların sevk-

lerinde refakatçi eşliğinde gönderilmesinin tıbben lüzumlu veya gerekli görülme şartı aran-

maz.

(6) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üçüncü fıkrada

belirtilen esaslara uygun olarak yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde;

a) Ayakta tedavilerde, hasta ve refakatçisine gidiş ve dönüş tarihleri için yol gideri, sevk

edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında

istirahatli olunan süreler hariç olmak üzere gündelikleri,
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b) Yatarak tedavilerde, kendisinin ve refakatçisinin gidiş ve dönüş tarihleri için günde-
likleri ile yol gideri,

Kurumca karşılanır.
c) Yatarak tedavilerde, hasta ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere hastaya refakati tıbben

uygun görülen refakatçinin yatak ve yemek gideri sağlık hizmeti sunucusu tarafından fatura-
landırıldığından ayrıca şahsa ödeme yapılmaz.

(7) Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi belli bir program çerçevesinde tedavi gören
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu tedavileri için düzenlenen ilk
sevk belgesine istinaden tedavilerinin devamı niteliğindeki diğer müracaatları nedeniyle yol
gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesinde her gidişleri için sevk belgesi aranmaz.
Ödeme işlemleri, ilk sevk belgesine istinaden diğer müracaatlara ilişkin tedavi gördüğü tarihleri
belirtir müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenecek belge doğrultusunda yürü-
tülür. Belli bir program çerçevesinde yer alacak diğer hastalıklar Kurum tarafından belirlenir.

(8) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dı-
şındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklerinde;

a) Sevk belgesinde sevk vasıtası belirtilmemiş ise mutat taşıt ücreti ödenir.
b) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşleri için mutat

taşıt ücreti ödenir.
c) Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna mutat taşıt dışındaki taşıtla nakline

ilişkin bedellerin ödenebilmesi için bu durumun gerekliliğinin sağlık kurulu raporu ile belge-
lenmesi ve raporda taşıt tipinin belirtilmesi gerekir.

ç) Mutat taşıt dışı araçlar  (tarifeli uçak, taksi, ambulans vb.) ile nakile ilişkin yol gideri
ödemelerinde bilet veya fatura ibrazı şarttır. Bilet veya fatura ibraz edilememesi halinde yol
gideri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

d) Kurum veya Kurumun taşra birimleri, yerleşim yeri dışından Kurumca belirlenen
hastalıkların tedavileri için gidip gelen ve yol gideri karşılanan kişilerin ulaşım hizmetlerini
gerekli gördüğü hallerde Kurum yararı doğrultusunda hizmet satın alma ve kiralama gibi usul-
lerle temin etmeye yetkilidir.

(9) Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan teda-
vilere rağmen vefat eden genel sağlık sigortalılarının cenaze nakline ilişkin giderler;

a) Sevkin düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini
aşmamak üzere nakledilen yerleşim yeri esas alınarak ödenir.

b) Sevk edilmeksizin müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunda vefat eden kişilerin
cenaze nakline ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.

c) Cenaze nakline ilişkin giderleri, 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 210 uncu maddesi gereği ilgili kamu idaresince karşılanması gereken kişilere, ce-
naze nakli için Kurumca ödeme yapılmaz.

(10) Kurum tarafından sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti ve/veya
kontrolü ile Kanunun 94 üncü maddesi gereğince gerekli görülen kontrol muayeneleri için ki-
şilerin yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılan sevklere ilişkin yol, gündelik
ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanır. Ayrıca bu sevkler için üçüncü fıkrada yer alan mü-
racaat süreleri uygulanmaz.
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(11) Uzun ve kısa vadeli sigorta kolları bakımından sürekli iş göremezlik, malullük,
çalışma gücü kaybı hâllerinin tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller nedeniyle oluşan sağlık
hizmeti giderleri ile sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevkler nedeniyle ödenecek yol, gün-
delik ve refakatçi giderleri, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları prim gelirlerinden karşılanır.

(12) Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası kapsamın-
da yurtdışına tetkik veya tedavi amacıyla yapılacak sevklerde yol, gündelik ve refakatçi gider-
lerinin ödenmesinde bu madde hükümleri uygulanır. Bu kişilerin tedavisi sırasında ölümü ha-
linde, cenazesinin nakil gideri ile varsa refakatçisinin yurda dönüş yol giderleri de Kurumca
karşılanır.

(13) Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri,
gündelik ve refakatçi giderleri, sevkin acil hal nedeniyle yapılmış olması ve Kurumca kabul
edilmesi halinde ödenir.

(14) Sevk yapılmaksızın yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık
hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez.

(15) Sevk edilen yerde, sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli gö-
rülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın
geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucunca belgelenmesi şartıyla beş günü geç-
memek üzere gündelik ödenir.

(16)  Organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katılım Payı, Sevk Zinciri, Acil Hâller, İstisnai Sağlık Hizmetleri ve İlave Ücret

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

MADDE 17 – (1) Katılım payı, ayakta tedavide her bir hekim ve diş hekimi muayenesi
için 2 Türk Lirası olarak uygulanır. Kurum, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi
katılım payı tutarını, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
belirlenen yeniden değerleme oranında artırmaya ve yeniden değerleme oranı kadar artırılması
hâlinde çıkan kuruş kesirlerini tama iblağ etmeye yetkilidir.

(2) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payını; birinci basamak
sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda be-
lirlemeye veya tekrar birinci fıkrada belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak
sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucu-
sunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti sunucusu
niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı
gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık hizmeti sunucuları
için farklı belirlemeye Kurum yetkilidir.

Vücut dışı kullanılan (eksternal) protez ve ortez katılım payı

MADDE 18 – (1) Vücut dışı protez ve ortezler için Kurumca ödenen bedeller üzerin-
den, Kurumdan gelir veya aylık alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu ki-
şiler için %10, kapsamdaki diğer genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler
için %20 oranında katılım payı alınır. Katılım payını % 1’e kadar indirmeye, Kurumun teklifi
üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
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(2) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vücut dışı ortez ve

protezler için ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari üc-

retin yüzde yetmişbeşini geçemez. Yüzde yetmişbeşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir

ortez ve protez, bağımsız olarak değerlendirilir.

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı

MADDE 19 – (1) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı, Kurumdan gelir

veya aylık alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için % 10, kap-

samdaki diğer genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için % 20 olarak

uygulanır. İlaç katılım payını % 1’e kadar indirmeye, Kurumun teklifi üzerine Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

(2) Kurum, aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç

kaleme yada üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 Türk Lirası, ilave her bir kalem yada kutu ilaç

için 1 Türk Lirası olmak üzere katılım payı uygulamaya yetkilidir. Katılım payına ilişkin kutu

hesabında enjektable formlar, serum ve beslenme ürünleri ile Kurum tarafından belirlenecek

ilaçlar dikkate alınmaz. Kurum, bu fıkrada belirtilen 1 Türk Lirası ve 3 Türk Lirasını, 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her yıl artırmaya yetkili-

dir.

Yatarak tedavide katılım payı

MADDE 20 – (1) Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide fi-

nansmanı sağlanan sağlık hizmetleri bedelinin yüzde birine kadar katılım payı alınabilir. Yüzde

birine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına

kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye Kurum

yetkilidir. Yatarak tedavide katılım payı tutarı, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek

kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez.

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı

MADDE 21 – (1) Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde kullanılan ilaçlar için katılım

payı, Kurumdan gelir ve aylık alan genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü ol-

duğu kişiler için yüzde on, kapsamdaki diğer genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yü-

kümlü olduğu kişiler için yüzde yirmi olarak uygulanır.

(2) Yardımcı üreme yöntemleri işlem ücretleri için alınacak katılım payı, Sağlık Hiz-

metleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen işlem ücretleri üzerinden ilk denemede yüzde

otuz, sonraki denemeler için Kanunla belirlenen oranda uygulanır.

(3) Yardımcı üreme yöntemleri işlem ücretleri için ödenecek katılım payında bu Yö-

netmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen üst limit uygulanmaz.

Katılım payı tahsili

MADDE 22 – (1) Katılım paylarının tahsilatına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belir-

lenir.

(2) Kurum, katılım paylarını, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından,

çalışanların ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum

ve kuruluşlar aracılığı ile tahsile yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil et-

tikleri katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar ödenir.
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Katılım payı iadesi

MADDE 23 – (1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da

dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek

aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar

ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, vatansızlar ve sığınmacılar, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması

Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

ödemiş oldukları katılım payları, talepleri hâlinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yar-

dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-

ma Vakıflarınca kendilerine geri ödenir.

Katılım payı alınmayacak hâller, sağlık hizmetleri ve kişiler

MADDE 24 – (1) Katılım payı alınmayacak hâller, sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır;

a) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısından, bu

durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci mad-

delerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

b) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için bu Yönetmeliğin 17,

18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

c) Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hâli nedeniyle sağlanan sağlık

hizmetleri için bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım payları

alınmaz.

ç) Aile hekimi muayenelerinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen katılım

payı alınmaz.

d) Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan kişiye yö-

nelik koruyucu sağlık hizmetleri için bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde be-

lirtilen katılım payları alınmaz.

e) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ile bel-

gelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda bu Yönetmeliğin 17, 18, 19

ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz. Kurum, ayakta tedavide hekim ve

diş hekimi muayenesi, yatarak tedavi, vücut dışı ortez ve protezler ile ayakta tedavide sağlanan

ilaçlar bakımından, katılım payı alınmayacak kronik hastalıkları ayrı ayrı belirleyebilir.

f) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ile bel-

gelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen hayati öneme haiz vücut dışı protez ve ortezlerden

katılım payı alınmaz.

g) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ile bel-

gelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için bu Yö-

netmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

ğ) Kurumca yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere;

1) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü

olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığının tespitine yönelik,
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2) Sigortalı ile hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahat-

sızlıklarının mevcut olup olmadığının tespitine yönelik,

Kurumca yapılan sevkler nedeniyle yapılan kontrol muayenelerinde bu Yönetmeliğin

17 nci maddesinde belirtilen katılım payı alınmaz.

h) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hiz-

met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan

kişiler ile bunların eşlerinden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen

katılım payları alınmaz.

ı) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hak-

kında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci mad-

delerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

i) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre

aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19,

20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

j) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre korunma,

bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden bu Yönetmeliğin 17,

18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

k) Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında

aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19,

20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

l) Vazife malullerinden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 , 20 ve 21 inci maddelerinde belir-

tilen katılım payları alınmaz.

m) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına oku-

yan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okul-

ları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylardan bu Yönet-

meliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.

n) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına

okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya de-

vam eden öğrencilerden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katılım

payları alınmaz.

o) 3713 sayılı Kanunun  21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle

yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak

sağlık hizmetlerinden bu Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katılım

payları alınmaz.

ö) Harp malûllüğü, vazife malûllüğü, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri

bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az % 60’ını yitiren

malûl çocukların kontrol muayenelerinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen katılım

payı alınmaz.
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(2) Birinci fıkranın (c) bendinde katılım payı alınmayacağı belirtilen 15/5/1959 tarihli

ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar-

dımlara Dair Kanun kapsamındaki genel hayata etkili afet hâli nedeniyle sağlanan sağlık hiz-

metleri için katılım payı alınmayacak süre Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.

(3) Bu madde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri Kurumca tespit

edilir.

Hizmet basamakları, sevk zinciri ve yaptırım

MADDE 25 – (1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının sadece (f) bendindeki

sağlık hizmetlerini sunanlar veya üretenler hariç olmak üzere sağlık hizmeti sunucuları Sağlık

Bakanlığı tarafından birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada

aile hekimleri birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak yer alır.

(2) Kurum, Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak, bu basamaklar ve sağlık hizmeti su-

nucuları arasında sevk zincirini; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıklarını

dikkate almak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında belirlemeye yetkilidir. Kanunun

60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentlerinde sayı-

lanların, Kurumla sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına

müracaat edebilme koşulları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Kanunda, bu Yönet-

melikte ve ilgili mevzuatta belirtilen istisnalar dışında sağlık hizmetlerini istediği il ya da ilçede

sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusundan alma hakkına sahiptir.

(4) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumca belirlenen

sevk zincirine uymaları zorunludur. Sevk zincirine uyulmaması hâlinde sağlık hizmetleri be-

delleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sevk zinciri ku-

rallarının il ya da ilçe bazında farklı belirlenmesi hâlinde, kişinin sağlık hizmeti sunucusuna

başvurduğu ildeki sevk zinciri kuralları geçerlidir.

Kimlik tespiti

MADDE 26 – (1) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu, genel sağlık sigortalısı ve bak-

makla yükümlü olduğu kişilerden acil hâller hariç olmak üzere (acil hâllerde ise acil hâlin sona

ermesinden sonra) biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasını yapar ve/veya nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı

belgelerinden birinin ibrazını istemek ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını

kontrol eder.

(2) 2828 sayılı Kanunla sağlanan yardımlardan ücretsiz faydalananlardan çocuk, engelli,

kadın ve yaşlıların sağlık hizmeti sunucularına birinci fıkrada belirtilen belgelerle başvurmaları

hâlinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında bulunduklarını gösterir bel-

geye göre gerekli işlemler yürütülerek sonrasında söz konusu belgelerin ibrazı anılan Kurumdan

istenir.

18 Nisan 2014 – Sayı : 28976                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir baş-

kasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması

yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte

müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı

Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hiz-

meti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucu-

larından yapılan yersiz ödemeler geri alınır.

Acil hâller ve acil sağlık hizmetleri

MADDE 27 – (1) Acil hâller; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durum-

larda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbî müdahale gerektiren durum-

lar ile ivedilikle tıbbî müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli hâlinde ha-

yatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu

nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

İstisnai sağlık hizmetleri

MADDE 28 – (1) Bir sağlık hizmetinin istisnai sağlık hizmeti olarak değerlendirile-

bilmesi için hayati öneme haiz olmaması ve alternatif tedavi yönteminin bulunması gibi hu-

suslar göz önüne alınır.

(2) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden istisnai sağlık hizmeti olarak

kabul edilecek sağlık hizmetleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belir-

lenir.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin talepleri doğrultu-

sunda sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Kurumca istisnai sağlık hizmeti olarak kabul edilen

sağlık hizmetinin sunulması durumunda, bu hizmetler için bedeli en düşük alternatifi üzerinden

ödeme yapılır.

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının alabileceği ilave ücretler

MADDE 29 – (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri

dâhil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca

belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin

maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin Kanunun 73 üncü

maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen oran kadar alınabilecek ilave ücretin tavanı Bakanlar

Kurulunca belirlenir. Bu tavan dâhilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir.

Ancak 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref

Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 2330 sayılı

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, tedavileri

sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar 3713 sayılı Kanunun 21 inci madde-

sinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar ile bunların bakmakla yükümlü
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oldukları kişilerden ilave ücret alınamaz. Eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile genel sağlık sigor-

talısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak

fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(2) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile istisnai sağlık hiz-

metleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

olduğu kişilerden ilave ücret talep edemez. Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti

sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri

için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde ve diğer hiz-

metlerde Kanunun 73 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen oranı geçmemek üzere,

üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda

ilave ücret alınabilir. Ancak, alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

Bu fıkra kapsamında ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri Kurumca belirlenir.

(3) Acil hâllerde sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları kişilerden ilave

ücret talep edemez.

(4) Sağlık hizmeti sunucuları, otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri için, genel

sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Ko-

misyonu tarafından belirlenen sağlık hizmeti fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilave ücret

alabilir.

(5) Kurum, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Tedavi ve İşverenin Yükümlülüğü

Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilme hâlinde sağlanacak sağlık hiz-

metleri

MADDE 30 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) nu-

maralı alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalılarından, işverenleri tarafından Kurumca be-

lirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun

olarak;

a) Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağ-

lık hizmetleri acil hâllerde,

b) Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla

yükümlü olduğu kişilerin Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetleri acil hal olup

olmadığına bakılmaksızın,

yurt dışında sağlanır.

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında sigor-

talı sayılması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi olarak altı aydan fazla süreyle

yurt dışında görevlendirilmeleri durumu, bu Yönetmeliğin uygulanmasında sürekli görevle

yurt dışına gönderilme sayılır. Bu kişilerin görevlendirilmesine ilişkin usul, görevlendirilen

ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde sözleşme hükümlerine göre yürütülür.

Geçici veya sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin Kuruma bildirimi, tedavi giderleri oluş-

ması hâlinde bu giderin talep edildiği sırada da yapılabilir.
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(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayıl-

ması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanların, işverenleri tarafından geçici ya da sürekli

görevle yurt dışına gönderilmeleri, kamu idarelerinin özel mevzuatlarında belirtilen usule göre

yapılır.

(4) Birinci fıkra kapsamında yurt dışında tedavi gören kişiler ile Bakanlar Kurulu ka-

rarıyla askerî birlik hâlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt dışına askerî

veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenleri tara-

fından ödendikten sonra, yurt dışında görevli olduklarına dair belge ile birlikte mahalli konso-

losluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak Kurumdan talep edilir. Kurumca karşıla-

nacak tutar, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte öde-

nen en yüksek tutarı geçemez. Aşan kısmı, işverenlerince/ görevle gönderen kurumlarınca kar-

şılanır. Kurumca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış

kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır. Ancak, Bakanlar Kurulu kararıyla askerî birlik

hâlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt dışına askerî veya güvenlik amaçlı

görevlendirilenlerin yabancı ülke askeri sağlık tesislerinden sağlamış oldukları sağlık hizmetine

ait işlem bedellerinin (tetkik, muayene, ilaç, yatak ücreti, müdahele, vb) ayrıntılı belirtilemediği

durumlarda, fatura bedelinin yüzde ellisi Kurumca, kalan yüzde ellisi ise kendi kurumlarınca

karşılanır.

(5) Kurum, birinci fıkra kapsamındaki kişilerin sağlık hizmetlerini, bu kişilerin geçici

veya sürekli görev süresince genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen prim tutarını geçmemek

kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle sağlayabilir. Sigortalamaya ilişkin

esaslar Kurumca belirlenir. Bu durumda Kurumca sağlık hizmeti giderleri ile yol gideri, gün-

delik ve refakatçi giderleri ödenmez.

(6) Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını

kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde, sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri,

gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenir.

(7) Yurt dışına geçici veya sürekli görevle gönderilen kişiler ile bakmakla yükümlü ol-

duğu kişiler için yol gideri, gündelik, refakatçi ve cenaze giderleri Kurumca karşılanmaz.

(8) Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilenlerin sağlık hizmeti giderlerinin

ödenmesinde misyon şeflikleri ile gerektiğinde işbirliği yapılabilir.

(9) Yurt dışına geçici veya sürekli görevle gönderilenlerin bulunduğu ülkede sözleşmeli

sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde tedavi giderleri, Kanunun 66 ncı maddesi ile sağ-

lanmış olan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşme hükümlerine göre ödenir.

Geçici ya da sürekli görevle gönderilme dışında yurt dışında bulunma hâlinde sağ-

lanacak sağlık hizmetleri

MADDE 31 – (1) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

yurt dışında bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenmesinde,

bulundukları ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi

olması hâlinde sözleşme hükümleri uygulanır. Sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik

sözleşmesinin olmaması hâlinde, sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi

giderleri Kurumca ödenmez.
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(2) Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu ki-

şilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmeti bedel-

leri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına ödenen en yüksek tutarı geçmemek

üzere Kurumca karşılanır. Bu ülkede Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması

halinde sözleşmesiz sağlık hizmet sunucusunda yapılacak tedavi giderleri sözleşme hükümle-

rine göre karşılanır. Bu fıkra kapsamında olan kişilere ayrıca yol ve gündelik gideri ödenmez.

Türkiye’de tahlil, tetkik ve tedavinin mümkün olmaması nedeniyle yurt dışında

sağlanacak sağlık hizmetleri

MADDE 32 – (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Ku-

rumca yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporlarının

Kurumca belirlenecek sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu tarafından teyit edildikten sonra

yurt içinde tedavisinin yapılamadığının Sağlık Bakanlığınca onaylanması hâlinde, bu hastalığın

tedavisine ilişkin yurt dışında yapılacak sağlık hizmeti giderleri Kurumca ödenir.

(2) Yurt dışında tedavi edilecek kişi, öncelikle sevke konu tedaviye ilişkin yurt dışındaki

sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir. Yurt dışında sözleşmeli sağlık hizmeti sunu-

cusunun olmaması hâlinde ise sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna gönderilir.

(3) Kişilerin Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkeye gönderilmesi hâ-

linde; o ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde tedavi uygulaması öngörülmüş ve tedavi

amacıyla gönderilen sigortalı da sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında bulunuyor ise bun-

lar hakkında sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanır.

(4) Kurumca hastanın veya tetkikin yurt dışına gönderilmesi, tetkik ve tedavi işlemleri,

yurda dönüş işlemleri ile tedavi giderlerinin ödenmesinde, misyon şeflikleri ile gerektiğinde

işbirliği yapılabilir.

(5) Yurt dışındaki tedavi süresi, altı ayı geçmemek kaydı ile sağlık kurulu raporunda

belirtilir. Tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemez. Tıbbî nedenlerle yurt dışında tedavi-

nin uzaması hâlinde, tıbbî gerekçeleri misyon şeflikleri vasıtasıyla Kuruma gönderilir. Sevke

esas sağlık kurulu raporunu teyit eden sağlık hizmeti sunucusunun görüşü ve Kurumun onayı

ile bu süre altı ayı geçmeyen dönemler halinde uzatılabilir. Belirlenen ya da uzatılan sürenin

aşılması hâlinde aşılan süreye ait tedavi giderleri ile gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.

(6) Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmak ko-

şuluyla yurt içinde yapılamayan tetkikler, numunenin veya gerekçeleri ile belirtilmek kaydıyla

hastanın gönderilmesi suretiyle yurt dışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılır.

(7) Yurt dışı tedaviye ilişkin raporların Sağlık Bakanlığınca onaylanmasından itibaren

üç ay içinde yurt dışına çıkılmaması nedeniyle işlem yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir.

(8) Yurt içinde sağlanamayan organ nakli için yurt dışında bekleme süresi ile bu sürenin

uzatımına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(9) Yurt dışı tetkik ve tedavi için sevklere esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının

düzenlenmesi, onay işlemleri, yurt dışına gönderilme ve ödemelere ilişkin diğer usul ve esaslar

Kurumca belirlenir.
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Yurt dışı tahlil, tetkik ve tedaviye ilişkin ödemeler ve belgelerin onaylanması

MADDE 33 – (1) Kurumca, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu ki-

şilerin yurt dışında yapılacak tedavileri ile tetkik işlemleri için yapılacak giderlere mahsuben

kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna avans ödenebilir. Misyon şefliği aracılığıyla da avans

ödemesi yapılabilir.

(2) Kurum, avans ödemeleri için, yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından

düzenlenen belgelerin ve raporların misyon şeflikleri tarafından tercüme edilmesini ve onay-

lanmasını isteyebilir. Ayrıca, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tara-

fından belge ve raporların yetkili tercümanlar tarafından yapılmış tercümelerini de kabul ede-

bilir.

(3) Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir ki-

şiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin  yol gideri, belirlenen ulaşım aracına göre fatura/bilet

tutarı üzerinden Kurumca karşılanır. 18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme

şartı aranmaz.

(4) Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilen hasta ve refakatçisine ayaktan tedavinin sağ-

landığı günler için gündelik, yatarak tedavide ise yatarak tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere

sağlık hizmeti sunucusunda kalınmayan günler için refakatçisine yemek ve yatak gideri, gün-

delik tutarını aşmamak üzere ödenir. Ayrıca Kurumca yurt dışına organ nakli için gönderilen

hastanın, uygun organ teminine kadar geçecek süreyi naklin yapılacağı ülkede beklemesine

onay verilen hasta ve refakatçisine Kurumca belirlenen süre için gündelik ödenir.

(5) Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin tedavi giderleri, Kurum tarafından yurt

dışı sağlık hizmeti sunucusunun banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın

belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.

(6) Yurt dışı sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna gönderilen hastanın sevke konu tet-

kik/tedavi giderleri sözleşme hükümlerine göre ödenir. Kurumla sözleşmesi olmayan yurt dışı

sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tetkik/tedavi giderlerinin tamamı Kurumca karşılanır. Ki-

şinin tercihi doğrultusunda Kurumun yurt dışında sözleşmeli olduğu sağlık hizmeti sunucusuna

gitmemesi hâlinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna ödenebilecek tutarı geçmemek üzere

tetkik/tedavi giderleri Kurumca ödenir.

(7) Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilen hastanın sevke konu hastalığına bağlı olarak

gelişen komplikasyon, ilişkili tedaviler ve acil hâller dışındaki sağlık hizmetleri Kurumca öden-

mez.

(8) Yurt dışında hastaya uygulanan başka bir tedavinin bu madde kapsamında olup ol-

madığının tespit edilemediği durumlarda yurt dışı tedavi raporunu teyit eden hastanenin de gö-

rüşü alınmak suretiyle Kurumca karar verilerek işlem yapılır.

(9) Yurt dışına belirli bir tedavi için gönderilen hastaya ilgili sağlık hizmeti sunucuları

tarafından farklı bir tedavi uygulaması öngörülmüş ise, 32 nci maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen rapor ve onayların yeni tedavi için de alınmış olması halinde tedavi giderleri karşılanır.

(10) Tedavi/ tetkik için yurt dışına gönderilen hastanın ölümü hâlinde cenazesinin nakil

gideri ile varsa refakatçisinin yurda dönüş yol giderleri Kurumca karşılanır.
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(11) Yurt içinde yapılamayan tetkiklere ait ücretler, tetkiki yapan sağlık hizmeti sunu-

cusunca düzenlenen faturada/ fatura yerine geçen belgede belirtilen tutar üzerinden karşılanır.

Hastanın gönderilmesi suretiyle yaptırılan tetkiklere ilişkin yol ve gündelik giderleri Kurumca

ayrıca karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sağlık Hizmetleri ile Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderlerinin

Kurumca Ödenecek Tutarlarının Belirlenmesi,

Fatura İncelenmesi ve Ödeme İşlemleri

Sağlık hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurumca öde-

necek tutarlarının belirlenmesi

MADDE 34 – (1) Kanunun 63 üncü maddesi gereği Kurumca tespit edilen finansmanı

sağlanacak sağlık hizmetlerinin ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurumca öde-

necek tutarları; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, Dev-

letin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği

itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, teşhis ve tedavi

maliyetini esas alan maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak

suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırılarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komis-

yonu tarafından belirlenir.

(2) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin bedeli, Sağlık Hizmetleri Fiyat-

landırma Komisyonu tarafından belirlenen tutar üzerinden ödenir.

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları faturalarının incelenmesi ve ödeme işlemleri

MADDE 35 – (1) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma gönderilen

faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde Kanunla belirlenen oranında örnekleme metodu ile

incelenir. Bu inceleme sonucunda sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu ida-

relerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak

suretiyle ödenecek tutar tespit edilir ve buna göre ödeme yapılır. Kurum ihtiyaç duyduğu hâl-

lerde faturaların tamamını incelemeye yetkilidir.

(2) Örnekleme yapılarak fatura incelemesi yöntemini kabul etmeyen sağlık hizmeti su-

nucuları, bu tercihlerini hizmet vermeye başlamadan önce Kuruma yazılı olarak bildirir. Bil-

dirimde bulunulmaması hâlinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır.

(3) Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için Ku-

ruma ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmez.

(4) Sağlık harcamalarına esas fatura ve reçete incelemeleri, Kurumun taşra birimlerinde

ve Genel Müdürlük bünyesinde, fatura/reçete inceleme ile görevlendirilen personel tarafından

yapılır. Genel Müdürlük bünyesinde sağlık harcamalarına esas hangi fatura ve reçetelerin

inceleneceği ve inceleme usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. İl müdürlüklerinde ya-

pılan kesintilere ilişkin itirazların değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan fatura inceleme

işlemleri, sağlık harcamalarına esas fatura ve reçete inceleme işlemi kapsamında değerlendi-

rilir.
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(5) Kurum, örnekleme yöntemiyle yapılacak inceleme ve kontrol için Kurum dışından

tabip ve eczacı görevlendirilebilir. İhtiyaç halinde inceleme ve kontrol işlemleri, 1/6/1989 tarihli

ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Kanununa tâbi meslek mensupları ile bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırıla-

bilir. Bunlara yaptırılacak inceleme ve kontrole ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Ma-

liye Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenir.

(6) Sağlık hizmeti sunucuları, bir fatura döneminde sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin

fatura ve eki belgeleri fatura teslim süresi içinde Kuruma teslim ederler. Kuruma teslim edilen

fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet su-

nucularına avans olarak ödenir.  Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay

içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tespiti hâ-

linde; yapılan fazla ödeme sağlık hizmeti sunucusunun varsa Kurumdan alacağından mahsup

edilir. Alacağının bu miktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda genel

hükümlere göre tahsil edilir. İnceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda,

avans artıkları hakkında 5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hü-

kümler uygulanır.

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti giderlerinin öden-

mesi

MADDE 36 – (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin söz-

leşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hâller hariç olmak üzere aldığı sağlık hizmeti gi-

derleri ödenmez.

(2) Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

olduğu kişilere acil hâllerde sundukları sağlık hizmetlerini, Kanunun 72 nci maddesi gereği

sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen tutar esas alınarak kişilere fatura eder. Ku-

rumca yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar, fatura karşılığı kişilere ödenir. Söz-

leşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil hâllerde, Kanunun 72 nci maddesi gereği belirlenen tu-

tarlar dışında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan

herhangi bir fark talep edemez.

Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılacak ödemeler

MADDE 37 – (1) Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ya-

pılacak ödemeler, 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Gü-

venlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kişilere yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığı hâlinde sorumluluğu ve rücu

MADDE 38 – (1) İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel

sağlık sigortalısına, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yü-

kümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri

ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ta-

rafından belirlenen tutarı geçmemek üzere Kurum tarafından karşılanır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya

gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malul kal-

masına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı

her türlü sağlık hizmeti giderini öder.

(3) İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını koruma

ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan

veya yapılacak iş kazasına ve meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetine ilişkin giderler ile

yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun

tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

(4) İşverenin bu maddenin uygulanmasına ilişkin sorumlulukları, yurt dışında geçici

ya da sürekli görevlendirme hâlinde de devam eder.

Sağlık raporu olmaksızın çalıştırma hâlinde rücu

MADDE 39 – (1) İlgili kanunları gereğince çalışacağı iş için sağlık raporu alınması

gerektiği hâlde, sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda çalıştığı işte tıbbî yönden

çalışmasının elverişli olmadığı belirtildiği hâlde, genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere,

bu nedenlerle Kurumca yapılan sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve re-

fakatçi giderleri tazmin ettirilir.

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki ki-

şiler, hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile çalışamayacağı belgelenen işlerde çalıştırılamaz.

Bu kişileri çalıştıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı ve illiyet bağı kurulan

hastalıkları sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona er-

diğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık ku-

rullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı ve illiyet

bağı kurulan hastalıkları sebebiyle doğacak masraflardan kendisi ve bu durumu bilerek çalış-

tıran işveren Kuruma karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Üçüncü kişilere rücu

MADDE 40 – (1) Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu ki-

şilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması

ya da ihmali nedeniyle Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin

uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun bu neden-

lerle yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Açılacak rücuan tazminat davalarında,

kusur oranları da dikkate alınır.

(2) Kurumun diğer mevzuat hükümlerine dayanan rücu veya halefiyet hakkı saklıdır.

Yersiz ödemelerin geri alınması

MADDE 41 – (1) Kurumca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler

ile sağlık hizmeti sunucularına, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen Kanun kapsa-

mındaki her türlü ödemeler, Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre geri alınır.

18 Nisan 2014 – Sayı : 28976                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim Yetkisi, İdari Para Cezaları, İdari Yaptırımlar ve Sözleşme Feshi

Sağlık hizmeti sunucularına ilişkin Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

MADDE 42 – (1) Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili

olarak işverenler, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları ile diğer sağlık hizmeti sunucuları ve

diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki defter, belge ve bilgileri, hasta mahremiyetini ihlal et-

meyecek şekilde, ibrazını isteyebilir.

(2) Kurum, Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak sözleşmeli sağlık hizmeti su-

nucuları ile diğer sağlık hizmeti sunucularının yürüttüğü hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine

sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği personeli vasıtasıyla veya kamu kurumları ve

özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle kullanabilir.

(3) Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması bakımından, gerektiğinde

görevlendireceği personeli vasıtasıyla Kanunun 59 uncu maddesinin yedinci fıkrasında tanınan

yetkileri kullanabilir.

(4) Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin, sözleşme hükümlerinin ve kapsamdaki

kişiler tarafından alınan sağlık hizmetlerinin denetlenmesini; sağlık hizmeti sunucularında ku-

racağı provizyon merkezleri aracılığıyla yapabileceği gibi, elektronik ve yazılı belgelerin üze-

rinde veya sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde yapacağı denetlemelerle de yürütme yetkisine

sahiptir. Kurum bu denetimleri ihbar veya şikâyete bağlı olarak, gerekçeli olarak, periyodik

olarak veya benzeri nedenlerle yapabilir.

(5) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları denetleme amacıyla yapılacak çalışmalar için

Kurum tarafından görevlendirilen personele denetim süresince, bünyesinde konumlarına uygun

bir çalışma ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı ve yar-

dımı sağlamak zorundadırlar.

(6) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının, Kanunun uygulan-

masından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, si-

gortalılar işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar;

engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında

idari para cezası uygulanır. Denetim esnasında sağlık hizmet sunucuları sahipleri ve bu işle

ilgili diğer kişiler denetleme ekibinin görevine engel olamazlar.

(7) Sağlık hizmet sunucusu yetkilileri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

olduğu kişiler adına düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki

belgeler ile denetim ekibi tarafından hazırlanması istenilen tablo ve raporları denetim süresi

içerisinde denetim ekibine göstermek, vermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

(8) Sağlık hizmeti sunucularının denetlenmesi ve denetime alınma usul esasları Kurum

tarafından belirlenir.

Sağlık hizmeti sunucularına uygulanacak idarî yaptırımlar ve fesih

MADDE 43 – (1) Kurumca yapılan inceleme neticesinde;

a) Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,

b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenle-

diği,
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c) Kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi

gösterdiği,

ç) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura

ettiği,

d) Kurumca belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı,

e) Sağlık hizmeti satın alınmasına yönelik sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı,

tespit edilen sözleşmeli veya diğer sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere

göre takip yapılır.

(2) Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar Kanunun 96 ncı maddesine göre

geri alınır. Ayrıca bu fiilleri işleyen sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun Kurum ile yaptıkları

sözleşmeler feshedilebilir. Kanunda sayılan fiiller ve bu fiiller için getirilen yaptırımlar dışında,

fesih gerektirecek fiiller ve süreler belirleyebilir. Sağlık hizmeti sunucusunun uyarılmasını

veya sözleşmenin feshini gerektiren fiiller ile sözleşmenin feshedilmesi hâlinde sağlık hizmet

sunucusu ile sözleşme yapılmayacak süreler, Kurum ile sağlık hizmeti sunucusunun yaptığı

sözleşmelerde belirtilir. Bu süreler sonunda sağlık hizmeti sunucusunun başvurusu hâlinde ge-

rekli şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır.

(3) Sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmet sunucusunun, aktif ve pasifleri ile birlikte

veya sadece ruhsatının devredilmesi halinde her türlü devir işlemi devralan gerçek ve/veya

tüzel kişilerle, devreden sağlık hizmeti sunucusuna sözleşmeden dolayı tahakkuk ettirilmiş Ku-

rum zararı tahsil edilmeden, yeni bir sözleşme yapılmaz.

Diğer yaptırımlar

MADDE 44 – (1) Kurum, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların

bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını tespit

amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir.

(2) Genel sağlık sigortası ve sözleşme hükümlerine aykırı uygulama nedeniyle Kuru-

mun zarara uğramasına sebebiyet veren sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından uğranılan

zarar geri alınır. Kurum ayrıca bu fiilleri işleyen sağlık hizmeti sunucularına sözleşme hüküm-

leri doğrultusunda cezai yaptırım uygulayabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Malî Hükümler

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

MADDE 45 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği,

a) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerine göre

Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin neler olduğu,

b) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile

ödeme usul ve esaslarını,

c) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre sağlanacak sağlık

hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, Kurumca finansmanının sağlanma-

sına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslarını,
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ç) Kanunun 65 inci maddesi gereği ödenecek yol gideri, gündelik ve refakatçi giderle-

rinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslarını,

d) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararlarını,

e) Kurumca uygun görülen diğer hususları,

kapsar.

Doğal afetler veya savaş hâli

MADDE 46 – (1) 7269 sayılı Kanun kapsamındaki afetler ile 4/11/1983 tarihli ve 2941

sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince ilan edilen savaş hâlinde, genel sağlık si-

gortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin finansmanı, genel sağlık

sigortası hükümlerine göre Kurum tarafından sağlanmaya devam edilir. Ancak, afet veya savaş

hâllerine bağlı nedenlerden dolayı Kurumca yapılan sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol

gideri, gündelik ve refakatçi giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı sonu esas alınarak genel

bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir.

Sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmeti sunucusunu seçme

serbestisi

MADDE 47 – (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık

hizmetinden yararlanmak için başvuracakları yurt içinde veya yurt dışındaki sözleşmeli sağlık

hizmeti sunucularının unvan, isim ve adresleri Kurumca elektronik veya internet ortamında

veya diğer yöntemlerle duyurulur.

(2) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sözleşmeli sağlık hiz-

meti sunucuları arasından, genel sağlık sigortasıyla ilgili 5510 sayılı Kanunun diğer madde hü-

kümlerine uymak şartıyla istediğini seçme hakkına sahiptir.

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve sağlık bilgilerinin

gizliliği

MADDE 48 – (1) Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sun-

duğu kişilere Kurumun bildirilmesini istediği bilgileri, belirlenen yöntemlere ve süreye uygun

biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek zorundadır. Bu bilgiler gön-

derilmeksizin genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait talep edilen sağ-

lık hizmeti giderleri, bilgiler gönderilinceye kadar ödenmez.

(2) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bildirimi yapılan

diğer kişilere ait sağlık bilgilerinin gizliliği esastır.

(3) Kuruma ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanındaki

sağlık verilerinin korunması ile güvenliğinin sağlanması ve paylaşılmasına ilişkin işlemler,

11/7/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Verile-

rinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yürütülür.

Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

MADDE 49 – (1) Kanun gereğince, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası

hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edile-

mez.
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(2) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sözleşmesiz sağlık

hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti nedeniyle Kurumdan doğan alacaklarını söz-

leşmesiz sağlık hizmeti sunucularına, sigorta şirketlerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik

edebilir.

(3) Kurumun genel sağlık sigortası primi ve diğer alacakları, ödeme süresinin dolduğu

tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir.

(4) Kanunun ve bu Yönetmeliğin genel sağlık sigortası hükümlerine dayanılarak Ku-

rumca açılacak tazminat ve rücu davaları, on yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı tarihi;

rücu konusu masraf ve ödemeler bakımından, masraf veya ödeme tarihinden itibaren başlar.

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

MADDE 50 – (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ala-

cakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşı-

mına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer.

(2) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kanunun uygulan-

ması bakımından hak ettikleri alacaklarının süresi içinde ödenememesi hâlinde, avans veril-

mesine Kurum yetkilidir.

(3) Genel sağlık sigortalısının yargı kararıyla gaipliğine karar verilmesi hâlinde genel

sağlık sigortasına ait alacakların zaman aşımı süresi, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte

başlar.

Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü

MADDE 51 – (1) Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin yapılan soruştur-

malar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarından, sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunu-

cuları ile diğer sağlık hizmeti sunucularından, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek ki-

şilerden bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması gereği verilecek her türlü

belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve

tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkilidir.

(3) Kurumca öngörülen sürede internet, elektronik ve benzeri ortamda belge veya bilgi

göndermekle zorunlu tutulan ancak Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle

hizmet dışı kalması sonucu gönderemeyen sağlık hizmeti sunucuları, Kurum bilgi işlem siste-

mindeki sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar istenilen

belge ve bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermeleri hâlinde Kurumca ön-

görülen sürede gönderilmiş kabul edilir.

Yaş tashihi

MADDE 52 – (1) Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortası kapsamına

girenler için tescil tarihinden sonra yapılacak yaş tashihleri genel sağlık sigortası uygulamala-

rında dikkate alınmaz.

Düzenleme yetkisi

MADDE 53 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları dü-

zenler.
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ONUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık kontrolü

ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için Kurumdaki gerekli
bilgi işlem altyapısının kurulmasına kadar, mevcut uygulamalara devam edilir ve kişilerin te-
davi olmaları için aranan sağlık belgelerinin veya sağlık karnelerinin kullanılmasına veya Ku-
rumca verilmesine devam edilir.

(2)  Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile gündelik, yol, yatak ve yemek
giderlerinin Kurumca ödenecek bedelleri tespit edilip yayımlanıncaya, sağlık hizmeti sunucu-
ları ile sözleşmeler yapılıncaya kadar, bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinin birinci
fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurum tarafından belirlenmiş olan usul ve esaslar, sağlık
hizmeti bedelleri ile protokol ve sözleşmeler geçerlidir.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce başlayan ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da devam eden
sağlık hizmetlerine ait faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karşılanır.

(4) Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası gereği yapılacak sağlık hizmeti sunu-
cularının birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılmasına ilişkin işlemler Sağlık
Bakanlığınca, sevk zincirine ilişkin belirlemeler ise Kurumca, Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanır. Bir yıllık süre içinde Kanunun 70 inci madde-
sinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanmasını il ve ilçe bazında ertelemeye Sağlık Bakanlığı
yetkilidir.

(5) Aile hekimleri tarafından başlatılan sevk zincirine uygun olarak alınan sağlık hiz-
metlerinde ayaktan tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları, üç yıl süreyle
% 50 oranında azaltılarak uygulanabilir.

(6) Kurumca aile hekimleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca ya-
pılan aile hekimliği sözleşmeleri geçerli kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 32 ve 33 üncü maddeleri 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/12)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması
başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlen-
dirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici Depar Deri-Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve Flokser
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğuş Suni Deri Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından da
desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5603.14 Gümrük Tarife Pozis-
yonu (GTP) altında sınıflandırılan koagüle suni deriler ithalinde halen uygulanmakta olan dam-
pinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol
açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bu-
lunulmuştur.

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 5603.14 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) “Dokun-

mamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) m2 ağır-
lığı 150 gr’dan fazla olanlar”dır.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 18/4/2009 tarih ve 27804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2009/12 sayılı Tebliğ ile ÇHC’ye yönelik olarak 1,9 ABD
Doları/ Kg şeklinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 29/6/2013 tarih ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin 2013/11 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sü-
relerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde
yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması
talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

Gerekçe
MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme

konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
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Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-
gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-
lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-
yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli
deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yö-
netmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yö-
netmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi
uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturma-
nın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.
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(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 17/212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11
E-posta: ngs196@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

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

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Nisan 2014 

CUMA 
Sayı : 28976 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed-Suriye oğlu 1969 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Celal HASAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/143 esas, 2014/226 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2954 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa-Emine oğlu 1990 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ömer EL HÜSEYİN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/103 esas, 2014/214 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2955 
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İstanbul 42. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/182 
Karar No : 2011/658 
Mahkememizin 29/06/2011 tarih, 2011/182 Esas, 2011/658 Karar sayılı kararıyla; Resmi 

Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 61, 204/1, 62/1, 53/1, 231 
maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. 
Maddesine Aykırılık suçundan aynı yasanın 34/1 maddesi uyarınca 1.000-TL idari para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilen Mohamad ve Fatme oğlu, 05/04/1991 Filistin doğumlu, Filistin 
uyruklu Mahmoud Irakı'nın bildirdiği adreslerinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi 
tüm aramalara rağmen de sanığa ulaşılamadığı anlaşılmakla, 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıklardan tahsiline, 
İlan olunur. 2580 

—— • —— 
Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No   : 2006/265 
Karar No : 2014/139 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Mustafa ve Nadire oğlu, 1984 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Hüsnü 
Seyid Ahmed hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
11.03.2014 tarih ve 2006/265 esas 2014/139 karar sayılı ilamı ile zamanaşımı nedeniyle düşme 
kararı verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve 
Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden 
dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2586 

————— 
Esas No   : 2008/11 
Karar No : 2014/146 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında ; sanık Mahmoud ve Lutfıa oğlu, 1981 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 
Jouma Al Azizi hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
12.03.2014 tarih ve 2008/11 esas 2014/146 karar sayılı ilamı ile zamanaşımı nedeniyle düşme 
kararı verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve 
Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden 
dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2584 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/435 
Karar No : 2014/249 
C.Savcılığı  : 2013/996 
Davacı : K.H. 
Sanık : Seyedhassem Seyedf Arshbaf-Mırasadollah ve Şerife oğlu 17/07/1989 

D.lu Fajr eval hıyaban 6 Kocche mahdı no. 53 Tebriz/İran’da oturur. 
Suç : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 
Suç Tarihi : 03/09/2013 
Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 
Karar Tarihi : 14/02/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık SEYEDGHHASEM 

SEYEDFARSHBAF hakkında mahkememizce 5607 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi gereğince 
mahkumiyet kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 2579 

—— • —— 
Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No   : 2008/19 
Karar No : 2014/147 
Kilis 1.Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Mustafa ve Nadire oğlu, 1984 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Hüsnü 
Seyid Ahmet hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
12.03.2014 tarih ve 2008/19 esas 2014/147 karar sayılı ilamı ile zamanaşımı nedeniyle düşme 
kararı verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve 
Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden 
dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından mahkememize 
veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak 
temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2583 

————— 
Esas No   : 2005/1037 
Karar No : 2014/137 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanıklar Halil ve Emine oğlu, 1975 D.lu, Menan Halil Hason, Reşit ve Emine oğlu, 
1960 D.lu, Horik Davut, Mustafa ve Hatice oğlu, 1974 d.lu, Şaban Elek , Ali ve Huriye oğlu, 
1970 D.lu, Ali Ömer, Nebi ve Emine oğlu, 1988 d.lu, Mennan Hasan, Mustafa ve Hanife oğlu, 
1979 D.lu Mehmet Mustafa ve Ahmet ve Hatice oğlu, 1982 D.lu, Ahmet Nurittin Ömer Suriye 
Devleti Nüf. kayıtlı sanıklar hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, 
mahkememizin 11.03.2014 tarih ve 2005/1037 esas 2014/137 karar sayılı ilamı ile zamanaşımı 
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nedeniyle düşme kararı verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış 
ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da 
belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 
taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 
28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından mahkememize 
veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak 
temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2585 

————— 
Esas No   : 2013/419 
Karar No : 2014/160 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Alaeddin ve Marıam oğlu, 1986 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Alı 
Mahmoud Alalı hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
13.03.2014 tarih ve 2013/419 esas 2014/160 karar sayılı ilamı ile 1 yıl 1 ay 10 gün erteli hapis 
cezası ile birlikte 100 TL. Adli para cezası verildiği, gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının 
Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 
sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 
yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından mahkememize 
veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak 
temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2587 

—— • —— 
Bakırköy 9. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No  : 2011/689 
Karar No : 2013/1007 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 2011/689 Esas, 2013/1007 Karar ve 

31/10/2013 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 
NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ramazan ve Remziye oğlu, 03/09/1982 
doğumlu, Diyarbakır, Bismil, Kazancı mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KARAGÖZ tüm 
aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. 
CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen İTİRAZ yolunun açık 
olduğu (Belirtilen bir haftalık süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir 
dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak bu beyan tutanağa geçirilerek tutanağın 
hakime onaylattırılması suretiyle NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa 
yoluna başvurulabileceği) bu süre zarfında İTİRAZ YOLUNA başvurmadığı takdirde kararın 
kesinleştirip infaza gönderileceği, ilan olunur. 2577 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2013/327 
KARAR NO : 2013/293 
KARAR TARİHİ : 26 Aralık 2013 
SUÇ : FİRAR 
SANIK : Metehan KARAEVREN - Halil İbrahim ve Hatice oğlu, 1981 D.lu, 

Osmaniye Merkez, Kayalı Köyü Nüf. Kyt. TC. No. 68983233068 
Etiler Mah.si, Karacaoğlan Cad. Acar Apt. No. 58/7 Muratpaşa 
Antalya adresinde oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ : 
1. Sanığın Askeri Yargıtay Bozma İlamına karşı diyeceklerinin tespiti için talimat 

yazılmış ise de; bulunamaması nedeniyle ifadesi tespit edilemediğinden, 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/4. fıkrası uyarınca, duruşmaya devam 
edilerek davanın sanığın YOKLUĞUNDA BİTİRİLMESİNE, 

2. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/1. 
maddesi uyarınca, Askeri Yargıtay 3'üncü Dairesinin 18.06.2013 tarihli 2013/875-844 esas-karar 
sayılı bozma ilamına UYULMAYARAK, Mahkememizin 21 Mart 2013 gün 2013/142-47 esas-
karar sayılı hükmünde DİRENİLMESİNE, 

3. P. Er Metehan KARAEVREN hakkında Genelkurmay Askeri Mahkemesinin 
14.10.2008 gün ve 2008/23-384 Esas-Karar sayılı hükmü ile mahkumiyetine, CMK.nun 231’nci 
maddesinin 5278 sayılı Kanun ile değişik 5’inci fıkrası ve 6’ncı fıkraları uyarınca hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 25.11.2008 tarihinde kesinleştiği, 
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın CMK.nun 231/8 nci 
maddesi uyarınca beş yıl denetim süresine tabi tutulduğu, Gaziantep 6'ncı Asliye Ceza 
Mahkemesinin 14.09.2012 tarihli 2011/300 Dosya, 2012/614 Karar ve 2011/6774 Cumhuriyet 
Savcılığı Esas numaralı hükmü ile 04.03.2011 tarihinde işlemiş olduğu kasti suçtan sanığın 
mahkumiyetine karar verildiği, iş bu hükmün 19.12.2012 tarihinde kesinleştiği, böylelikle sanığın 
beş yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlediği anlaşıldığından, sanık hakkındaki 
Mahkememizin 14.10.2008 gün ve 2008/23-384 Esas-Karar sayılı HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASINA 
ve bu hüküm uyarınca; 

4. “1. Sanık Metehan KARAEVREN'in 17.04.2005 - 26.05.2005 tarihleri arasında Firar 
suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a 
maddesi uyarınca takdiren BİR YIL SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 62’nci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 
oranında indirim yapılması sonucunda sanığın NETİCETEN ON AY SÜRE İLE HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

2. Sanık P.Er Metehan KARAEVREN'in 26.05.2005 - 20.01.2006 tarihleri arasında Firar 
suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunun 66/1-a 
maddesi uyarınca takdiren BİR YIL SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 62’nci maddesi uyarınca sanığın cezasından takdiren 1/6 oranında 
indirim yapılarak SANIĞIN NETİCETEN ON AY SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

3. Sanığın 11.03.2008 - 13.03.2008 tarihleri arasında nezarette ve yolda, 12.03.2008-
03.07.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 
63’üncü maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA 

Açıklanmasına karar verilen hükümde CMK.nun 231/11'inci maddesi gereği herhangi bir 
değişiklik yapılmasına YER OLMADIĞINA, 

Askeri Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 
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Verilen bu karar Duruşma Hakimi Hâkim Yarbay Erhan ERMİŞOĞLU (1993-6), iddia 
makamında Askeri Savcı Dz. Hak. Yzb. Necmettin AKSOY (2004-0005) ve tutanakta tutanak 
katibi Sivil Memur Murat DALKIRAN (G-7884) oldukları halde SANIĞIN ve SANIK 
MÜDAFİİ Av. Alper ÇOLAK'ın YOKLUKLARINDA, 353 S.K.nun 254,196, 197, 205,209 ve 
212’nci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik 
komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve 
tutukevi müdürlüklerine, yada bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla 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. 2184 

————— 
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 VAN 
ESAS NO : 2013/549 
KARAR NO : 2013/234 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Emrah KARADAĞ, Mehmet ve Medine Oğlu 06.10.1989 

doğumlu, Adana/Karaisalı, Kırıklı Köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı 
Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1989/4 tertip J.Er. Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 20989020998 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli J.Er Emrah KARADAĞ hakkında Van 
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 10.05.2013 gün ve 2013/549 Esas, 
2013/234 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Hükümlü J.Er Emrah KARADAĞ hakkında Askeri Mahkememizce 15.03.2011 tarih ve 
2011/380-87 E. K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca süresinde temyiz edilmeyerek 05.04.2011 
tarihi itibariyle kesinleşen on ay hapis cezası hakkında, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum 
olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.’nun 5728 Sayılı 
Kanun ile değişik 231/5’inci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet 
HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün C.M.K.’nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231’inci maddesinin 8’inci fıkrası 
gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre 
içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin 
UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 
kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 
DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 
YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık 
hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine, 
C.M.K'nun 231/7’nci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, talebe uygun itiraz yolu açık 
olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Emrah KARADAĞ'ın bulunamayışı nedeniyle 
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli 
hüküm Sanık Emrah KARADAĞ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 
maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Emrah 
KARADAĞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 
içinde Sanık Emrah KARADAĞ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1’inci maddesine göre itiraz 
başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye 
Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3’üncü 
maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 
katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 
23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 
edilebileceği Sanık Emrah KARADAĞ'a ilanen tebliğ olunur. 2181/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
14 ADET PLAZMA ŞOKLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuz Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda 

cinsi ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

 MALZEME ADI MİKTAR (ADET) 
1 Plazma Şoklama Cihazı 14 

 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 
adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 08 MAYIS 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3256/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYALARIN/ARAÇLARIN 
SATIŞI YAPILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 656,50 TL. ile en çok 79.502,50 TL. arasında değişen; 
24/04/2014 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 70,00 TL., en çok 
7.955,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 48 grup/adet eşya/araç; Açık Artırma 
suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/ 
Van adresindeki ihale salonunda 25/04/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa 
sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz 
ile (0432) 223 40 26 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 3093/1-1 
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 
Milli Savunma Bakanlığından: 
1. “GENERAL VECİHİ AKIN GARNİZONUNDAKİ SİLAH VE MÜHİMMAT 

DEPOSU İNŞAATI, KARARGÂH BİNASININ GENEL ONARIMI İLE İKLİMLENDİRME 
VE YANGIN SİSTEMİNİN YENİLENMESİ PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ 
HAZIRLANMASI İLE KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 

2. “ÇORLU VE SAROS TANK ÇİFTLİKLERİNDE TANK BAĞLANTI YOLLARI 
YAPILMASI VE MUHTELİF RESTORASYON İŞLERİ (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR 
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”  

3. “SAROS TANK ÇİFTLİĞİNDEKİ BUSTER POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 
(PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI 
YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 
VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO 
GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU 
KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ 
OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN 
BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN 
ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 
13 MAYIS 2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN 
VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 
POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 
MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI 
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 
 3223/1-1 

—— • —— 
NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg (50 Ton) Nişasta alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 06.05.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 06.05.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 3244/1-1 
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI AR-GE LABORATUARI  
CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce; 
Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı AR-GE Laboratuarı Cihazları satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 
İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında 

geçici teminat verilecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07/05/2014 Çarşamba günü saat 14:30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  
Tel: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0 312) 425 59 55 3286/1-1 

—— • —— 
SOĞUTMALI KAN SANTRİFÜJÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda miktarı 

belirtilen malzeme idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak 
suretiyle satın alınacaktır. 

 
MALZEME CİNSİ MİKTARI 

Soğutmalı Kan Santrifüjü 13 Adet 
 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/ 
İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin 
edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.05.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3285/1-1 
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1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI VE 
1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU DARBELİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI 

SATIN ALINACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/43694 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 
b) Telefon - faks numarası : 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93 
c) Web sayfası : www.mkek.gov.tr 
2 - İhale konusu işin; 
a) Niteliği, türü : Mal Alımı 
b) Miktarı : 2 (iki) adet 
c) Malların teslim edileceği yer : c.1) Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 

2010’a (yayın no 715) göre FOB Stowed/FCA olarak 
teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir. 
c.2) Yerli istekliler için: Mallar MKE Kapsül 
Fabrikası Müdürlüğü, ANKARA adresinde teslim 
edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Çok 
İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ve Çok 
İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın 
teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen 
süredir. 

3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23/06/2014 - 10.30 
4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 
a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 500-TL (beş yüz Türk 

Lirası) 
b) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7’nci 

kat oda no: 720” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin 
alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

c) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 
ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 no.lu odadan 
alınacaktır. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 
a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7’nci Kat, 718 No.lu Oda. 
b) Tarih ve saati: 23/06/2014 - 10.30 
6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 
İstekli; 
6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 
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6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 
6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair 

belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 
olmadığına dair yazılı beyanını, 

6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen 
proforma fatura), 

6.6. İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz 
seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere 
(üretim takımları, kritik yedek parça, kalibrasyon sırasında kullanılacak ekipmanlar, vb. 
fiyatlandırmalar dahil), kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını, 

6.7. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 
fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 
sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 
durumunu gösteren beyanını, 

6.8. yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül 
Dolum Tezgahı ile Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu 
belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik 
olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A), 

6.9. Yerli imalatçı olması halinde; Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ile 
Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı 
Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini, 

6.10. AQAP-2010 veya AQAP-2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş 
kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International 
Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon 
kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesinden herhangi birini, 

6.11. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.12. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin 
kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.13. Teklif edeceği Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ve/veya Çok 
İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahına benzer nitelikteki tezgahların satıldığı müşteri 
bilgilerinin (firma ismi, iletişim bilgileri, vs.), satış tarihlerinin, tezgah kapasitelerinin, vs. yer 
aldığı referans listelerini, 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 
7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve 

Yabancı İstekliler katılabilecektir. 
8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 
9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 
11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 
12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya 

çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 
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13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, Yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 
14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 
15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecek olup, alternatif teklif verilemez. 
16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 
17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim 

günüdür. 
18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 
20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında 

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesine 
istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 
ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 
24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartnameler ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 
İlan olunur. 3204/1-1 

—— • —— 
ARAÇ VE MERKEZ PANKARTI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 2.000 adet araç pankartı 

(70x105 cm) ile 1.000 adet merkez pankartı (150x230 cm) alımı 06 Mayıs 2014 Salı günü saat: 
14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 
temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 303 73 79 - 303 73 80 
 3272/1-1 

————— 
BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 25.000 kg THK amblemli 
beyaz deri poşeti alımı 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle 
ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 
temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 303 73 79 - 303 73 80 
 3273/1-1 
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ÇİMENTOLAMA POMPA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Çimentolama Pompa Ünitesi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/43471 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

06800 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
  Çimentolama Pompa Ünitesi (Teknik Şartnamede 

belirtilen tüm donanımlar ve yedek parçalar dahil) 
b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarı. 
  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 

Türkiye Deniz Limanı, 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin 
açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden 
itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 21/05/2014 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif edilen malın Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 
belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı her türlü doküman katalog ve broşürleri teklif 
eklerinde sunacaklarıdır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(203 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3199/1-1 
—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA - (DUMLUPINAR) AFYON HATTI ALAŞEHİR - 
UŞAK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 60.000 

ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/41726  
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 
Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
Şartnamenin Görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa - 

(Dumlupınar) Afyon Hattı Alaşehir - Uşak İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak 
Üzere 60.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 30.04.2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3016/1-1 
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100 T/H BUHAR KAZANI LUVO-EKO TADİLATI  
HİZMET İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 100 t/h buhar kazanı luvo-eko tadilatı hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif 

alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 
Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 
pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/42754 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30     Pbx. 0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 100 t/h buhar kazanı luvo-eko tadilatı Detaylar 

Teknik şartnamede belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 29/04/2014 Salı günü, Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 29/04/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme 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 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3279/1-1 
—— • —— 

Standard advertisement for local publication 
of local open tender procedures 

Contract title: Construction of Common-use Processing Facility for Industrial Forestry 
Products  

Publication reference: EuropeAid/135817/ID/WKS/TR 
Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 

Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate 
(MoSIT/RCP-CID) intends to award a work contract for Administration Building (ca. 1190 m2), 
Common Use Facility Structure (ca. 5400m2), Boiler-Compressor room, Electrical Room, Guard 
House, Semi-covered Shelter Structure (ca. 1200 m2), Fire water tank, Fuel tank, Retaining walls 
(with total length of ca. 1420 meters), Drying kilns and steaming chamber structures and 
structures for electrical equipments based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction 
(Red Book - First Edition 1999) in Kastamonu-TURKEY with financial assistance from the 
Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from 
the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in 
Turkey. The tender dossier is published on the EuropeAid and MoSIT/RCP-CID websites:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
http://ipa.sanayi.gov.tr 
The deadline for submission of tender is 23.06.2014 at 12:00 noon (Local Time-Turkey). 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid 
and MoSIT/RCP-CID websites:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
http://ipa.sanayi.gov.tr 3287/1-1 
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13.000 TON KİREÇTAŞI TEMİN EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 13.000 ton 

kireçtaşı temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde 
olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2014/41787 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18  
c) Elektronik posta adresi  : yozgatseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.000 ton kireçtaşı 
b) Teslim edileceği yer : Yozgat Şeker Fabrikası Sahası içerisinde idarece 

gösterilecek yere istif edilerek teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 02.05.2014 Cuma günü, Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi. 
- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli yetki belgesi. 
- İsteklinin ortaklık olması halinde iş ortaklığı beyannamesi. 
- Şekil ve içeriği İhale Dokümanda belirlenen Geçici Teminat. 
- Şekil ve İçeriği İhale Dokümanında belirtilen Teklif mektubu. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - İhale Tarihi ve Saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel olarak verecekler ve ihale sonucu 
ihale üzerine yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3092/1-1 
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E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı : E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/42324 
Dosya No : 1427029 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : E.H. Yükleyici yedekleri : 3 kalem  
b) Teslim yeri : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 08.05.2014 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.05.2014 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

 9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3209/1-1 
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SONDAJ MAKİNASI (SEHPASI İLE KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : SONDAJ MAKİNASI (SEHPASI İLE KOMPLE) alımı 

4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/42468 
Dosya no : 1422031 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel.  : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sondaj makinası (sehpası ile komple) 1 kalem (2 adet) 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 30.04.2014 Çarşamba günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili 

Yönetmelik” Ek VIII de belirtilen iç üretim kontrolü modülüne göre hazırlanan dosyanın 
onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşunca teslim alındığına dair belge, 

4.2.2. Teçhizatın 94/9/EC direktifine uygunluk belgesi, 
4.2.3. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.04.2014 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3208/1-1 
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ASMA PUSULA SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : Asma pusula alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/42240 
Dosya no : 1421453 
1 - İdarenin: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Asma pusula (1 kalem-4 adet) 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 
3) İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 30.04.2014 Çarşamba günü saat : 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.04.2014 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3095/1-1 
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LAZER MARKALAMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı : Lazer markalama makinası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/41940 
Dosya No : 1426451 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Lazer markalama makinası 1 adet  
b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü/ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 30.04.2014 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976 

 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler en geç 30.04.2014 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

 8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir.  

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3096/1-1 
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TTK. İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME 
EKİPMANLARI ALIMI 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 Satın 

Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.372.259 47 94 - 259 47 77 
  Fax: 0.372.253 12 73 - 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i : Sıra No:             Malzemenin Cinsi:               Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı       1 - 13-15 mm. Kalınlığında konveyör 360 
   bantları için 1000mm. lik perçinli 
   plakalı  tip mekanik band ekleme 
   ekipmanları 
 
      2 - 9-12 mm. Kalınlığında konveyör 200 
   bantları için perçinli veya çivili tip  
   band ekleme ekipmanları 
b) Teslim yeri : Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 

No:125’deki Zonguldak TTK Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi: 60 (Altmış) gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK. Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125-ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 13.05.2014 - Salı saat 15:00  
c) Dosya no : 1412019 
d) İhale kayıt no : 2014/42195 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 
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, 
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d) Bu şartnamenin 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) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. (İdari Şart. Madde 20),  
j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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. 
5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 
belirtilmiştir. 

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri 
içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teknik inceleme sırasında talep edilirse firmalardan her bir tip için 1 adet ekleme aparatı 
ve 1 adet ekleme ekipmanı numunesi istenilecektir. Bu şartnameye uygun, Kurumumuzda daha 
önce hiç kullanılmamış veya son 4 yıl içerisinde kullanılmamış ekleme ekipmanları için firmalar 
teklifleri ile birlikte 1 adet ekleme aparatı ve 1 adet ekleme ekipmanı numunesi vereceklerdir. 
Numunelerin seçiminde TTK tamamen serbest olacaktır. TTK dilerse numuneleri iş yerlerinde 
deneyebilecek ve uygunluğunu tespit edebilecektir. 

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 
(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 
20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 13.05.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 3207/1-1 
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TTK İŞÇİ İHTİYACI OLARAK 8 KALEM DENİZ SERVİSİ GİYİM EŞYASI ALIMI 
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin: 
İHALE KAYIT NO : 2014/42821 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İş Tulumu : 20 adet 
  İş elbisesi : 56 takım 
  Yazlık gömlek : 78 adet 
  Yazlık pantolon : 78 adet 
  Kışlık pantolon : 78 adet 
  Yağmurluk takımı : 48 adet 
  Kışlık kazak(fermuarlı) : 78 adet 
  Baret tipi kep : 78 adet 
b) Teslim yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 günde teslim 

edilecektir 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 22/05/2014 - 15.00 
c) Dosya no : 1432203 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye 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, 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2014 – Sayı : 28976 

 

d) İdari şartnamenin 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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin 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 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - Kısmi teklif: Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her iş kalemi miktarı 

kısmi teklif verilemeyecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 20,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 22.05.2014 tarih, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire 
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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 sözleşme 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3210/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 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    Malzemenin Cinsi  Miktarı 
 a) Niteliği, türü ve miktarı Tali Ocak Vantilatörü 2 KALEM 
  (11 ADET) 
b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: AMASRA, ÜZÜLMEZ ve 

KARADON T.İ.M. Yabancı yükleniciler için: 
Sözleşmede belirtilen teslim limanı veya C+F Türkiye 
limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 21.05.2014 Çarşamba saat 1500 
c) Dosya no : 920-TTK/1419 
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, 
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f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
Sistem Grup-1 gazlı ortamda çalıştırılacağından teçhizata ait 94/9/EC direktifine uygun 

Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 
(metan) gazlı ortamlar için ATEX alev sızdırmazlık sertifikası idari şartnamenin 7.3 maddesine 
uygun olarak teklif ile birlikte 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 Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.05.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 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 
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. 3265/1-1 
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MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ MİKTARI 
1 Masaüstü Bilgisayar 25 Adet 
2 Dizüstü Bilgisayar 15 Adet 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 
malzeme idari şartname ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı 
tarihte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.  

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 
ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 Mayıs 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 
Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Yönetimi - Sistemler Yönetimi 
Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 3267/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 
Karar No: 4935-19 Karar Tarihi: 27/03/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında; 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında üretim lisansı sahibi bir tüzel kişinin tedarik lisansı 
alamayacağına, bu kapsamda Kuruma yapılan başvuruların ön inceleme aşamasında reddedilmesi 
gerektiğine, 

karar verilmiştir. 3258/1-1 
—— • —— 

Milli Savunma Bakanlığından: 
YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 

KARARININ KALDIRILMASI KARARI 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ nun 26’ ncı maddesine göre Özerbey Tarım 

Gıda Petrol İnşaat Taahhüt Orman Ürünleri Otomotiv Nakliye Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu 
Şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Şahin Bey ÖZER hakkında verilen ve 07/08/2013 
tarih, 28731 sayılı Resmi Gazete’nin 130’ uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili 
olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından 14/01/2014 tarihli ve Esas No: 2013/1360 sayılı 
karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine; bu karar gereğince 05/03/2014 tarih, 
28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, adı geçen firma hakkındaki yasaklama kararının 
uygulanması durdurulmuştur. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nca karara karşı yapılan itiraz 
neticesinde, Bölge İdare Mahkemesi’nin 18/02/2014 tarihli Y.D. İtiraz No:2014/943 sayılı kararı 
ile, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 14/01/2014 tarihli ve Esas No: 2013/1360 sayılı yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararının kaldırılmasına karar verildiğinden; Özerbey Tarım Gıda Petrol 
İnşaat Taahhüt Orman Ürünleri Otomotiv Nakliye Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu Şirketin % 
50’den fazla hissesine sahip ortağı Şahin Bey ÖZER’in yasaklı kaldığı sürenin 1 (bir) yıla 
tamamlanması amacıyla, 21/09/2014 tarihine kadar, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma 
kararı tekrar yürürlüğe konulmuştur. 3274/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Kütüphaneleri İhya ve Eğitim Vakfı, Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/02/2013 

tarihinde kesinleşen 10/11/2010 tarih ve E: 2009/362, K: 2010/444 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 3275/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 
Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 
Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri 
alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları 
sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 
özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan 
onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir 
dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

3 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından 
denklik belgesinin alınmış olması şarttır. 
 

BİRİM-ANABİLİM 
DALI 

Profesör Doçent 

Aranan Nitelikler 
Kadro 
Adedi 

Kadro 
derecesi 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi 

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 1 1     
Yapay öğrenme, biyoinformatik ve 
zaman sezilerinde öğrenme 
alanlarında çalışmaları olmak. 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği     1 1 

Sayısal Optimizasyon ve Sayısal 
Sistem Tasarımı konularında 
çalışmaları olmak 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fizik Mühendisliği     1 1 
Katı Hal Fiziği bilim dalının 
Nötron ve x-ray fiziği alanlarında 
çalışmaları olmak. 

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik     1 1 

Moleküler, Biyofizik ve Kanser 
Biyokimyası alanlarında çalışmaları 
olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 1 1     Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında 

çalışmaları olmak. 
İnsan ve Toplum 
Bilimleri     1 1 Türk Dış politikası ve Milliyetçiliği 

üzerine çalışmaları olmak. 
İNŞAAT FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği 1 1     
Yapı Sistemlerinin doğrusal 
olmayan analizi (Yapı statiği) 
alanında çalışmaları olmak. 

İnşaat Mühendisliği 1 1     
Çelik Yapı Malzemesi (taşıyıcı 
sistemleri güvenirlik analizi) 
alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme Mühendisliği     1 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
alanında çalışmaları olmak. 

Endüstri Mühendisliği     1 1 

Mühendislik Ekonomisi, bulanık 
matematiksel programlama ve iş 
güvenliği alanlarında çalışmaları 
olmak. 

Ekonomi Bölümü 1 1     Ekonometri alanında çalışmaları 
olmak. 
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BİRİM-ANABİLİM 
DALI 

Profesör Doçent 

Aranan Nitelikler 
Kadro 
Adedi 

Kadro 
derecesi 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
derecesi 

MADEN FAKÜLTESİ 

Jeofizik Mühendisliği 1 1     
Sismik modelleme ve sismik 
interferometri alanlarında 
çalışmaları olmak. 

Jeoloji Mühendisliği 1 1     Deniz Jeolojisi ve Tektonik 
alanlarında çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık     1 1 
Mimarlıkta geleneksel çevre, 
kamusal alan tasarımında 
çalışmaları olmak. 

Mimarlık     1 1 Mimarlık Yapı Malzemesi 
alanında çalışmaları olmak. 

TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV. 

Müzik Teknolojileri     1 3 Alanında en az 5 yıl deneyimli 
olmak. 

Çalgı     1 1 Mızraplı çalgılardan Kanun çalgısı 
alanında çalışmaları olmak. 

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST. 

İklim ve Deniz Bilimleri 1 1     İklim Değişimi ve Hava Kirliliği 
alanlarında çalışmaları olmak. 

TOPLAM 8   10     
 3249/1-1 —— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 
belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 
hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 
 

YALNIZSARAY PETROL 
SANAYİ TURİZM TİCARET 
LTD. ŞTİ. 

TS 11939 43-HYB-64 20.03.2014 
Kapsam 

Değişikliği 
Olumsuz 

CİHAN YEMEK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 8986 43-HYB-67 20.03.2014 

Kapsam 
Değişikliği 
Olumsuz 

Zehra AKAY TS 11939 43-HYB-68 05.03.2014 Firma İsteği 
AKAY PETROL TİC.LTD. ŞTİ. TS 11939 43-HYB-11 23.12.2013 Firma İsteği 

 3255/1-1 —— • —— 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 
Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2013 yılı kâr payı olarak 83 numaralı kupon 

karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt % 12 oranında ödeme yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Kâr payı, 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde 
Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri 
tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 83 numaralı kupan bedelleri 18 Nisan 2019 
tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır. 

Pay sahiplerimize duyurulur. 3291/1-1 
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Orman ve Su işleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mülga İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi İstanbul Caddesi No: 98 Tel-Faks 0 312 384 74 08 - 0 312 384 73 35 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Erdoğan Avcı Safari Turizm İnşaat 

Taşımacılık Elektronik Sağlık Spor 

Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Büklüm Sokak No: 22/15 

Kavaklıdere/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Kavaklıdere Vergi Dairesi 

3510308607 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 240408  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3276/1-1 
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Orman ve Su işleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/173171 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü-91 Şube 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Elazığ/Merkez 

Adresi Zübeyde  Hanım Cad. No: 157 Tel-Faks 0 424 241 14 56 - 0 424 241 10 99 

Posta Kodu 23200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yaver Madencilik Nakliye İnşaat 

Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 

İcadiye Mah. Hürriyet Cad. 

Halıcıoğlu İşhanı No: 21 Kat: 4/8 

Merkez/Elazığ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hazar Vergi Dairesi 940 054 69 60  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13290  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3277/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ceza İnfaz Kurumları İle 
Tutukevleri İşyurtları Kurumu 
Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 
Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar 

Tel-Faks  

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erhan Yurtsever  

Adresi 
Aydınlar Köyü Bahçeciler Mevkii 
No: 7  Kadirli/Osmaniye 

 

T.C. Kimlik No. 53809736304  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (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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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/49370 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B 1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0 312 266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bakış İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tayfun Bakşı 

Adresi 

1. Anafartalar Mah. 1610 Sok.      

No: 1/4 Daire 8   45020 

Merkez/Manisa 

 

T.C. Kimlik No.  22508396140 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1320074206  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6173  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/193566 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2667680 

Posta Kodu 68000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ada Deniz Mekanik Lojistik İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Ada Timur İnşaat 

Gıda Turizm Sanayi 

ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Rafet 

Dokuyucu 

Adresi 

Ali Çetinkaya Bulvarı No: 64 Antep 

Apt. K: 3 D: 7 Alsancak/İzmir 
1424 Sokak No: 3/2 

Kahramanlar/İzmir 

Manavkuyu 

Mah. 21/18 

Bornova/İzmir Oğuzlar Mahallesi İlhami Sosyal 

Sokak No: 20/1 Balgat 

Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.   19961254636 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
283060 157429  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Türk Patent Enstitüsünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/79547 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Türk Patent Enstitüsü İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi Hipodrum Caddesi No: 115 Tel-Faks 312 303 10 00 

Posta Kodu 06330 E-Mail info@tpe.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Re Da Pa Tur Reklam Dağıtım 
Pazarlama Turizm Ticaret Limited 
Şirketi 

Ünal Öztunç 

Adresi 
G.M. K. Bulvarı Özveren Sok. 
No:18/5 Demirtepe/Ankara 

G.M. K. Bulvarı Özveren Sok. 
No:18/5 Demirtepe/Ankara 

T.C. Kimlik No.  51190131944 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7340093229  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 42/883  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.10 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/5882 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair
Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/5894 55. BMDTÖ Avrupa Komisyonu Toplantısı ve Dünya Miras Alanlarında Turizm:
Zorluklar ve Fırsatlar Seminerinin Düzenlenmesine İlişkin Kültür ve Turizm
Bakanlığı Aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Dünya Turizm Örgütü
Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5930 Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu

Kurulması Hakkında Karar
2014/6194 Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Marmara Denizi Derin Deşarj

Hattı, HES, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Sanat Yapıları İnşaatlarının Yapılabilmesi
Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkındaki 24/6/2013 Tarihli ve 2013/4969 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2014/6197 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2014/6198 380 kV Unimar-İkitelli Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Projesi Kapsamında

Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6199 Şırnak İlinde Tesis Edilecek Silopi Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6201 154 kV Uşak OSB TM-Kışladağ TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6202 Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Çayağzı Köyü Halkının, Mezkur Yerleşim Yerinin
Pembelik Barajı Rezervuar Alanı ile Mutlak Koruma Alanında Kalması Nedeniyle
Başka Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama

Kararları

YÖNETMELİKLER
— Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
— Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği
— Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği (SHY-FUA)
— Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği
— Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/12)

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
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