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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

DİLEKÇE KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN
TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1064                                                             Karar Tarihi: 1.7.2014

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de
çalışabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET

MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1065                                                             Karar Tarihi: 1.7.2014

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bu-
lunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar
verilmiştir.

—— • ——
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE
İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1066                                                             Karar Tarihi: 1.7.2014

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu Birleşiminde
karar verilmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Temmuz 2014
CUMA
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GEÇİCİ GÖREV GÜCÜ BÜNYESİNDE TÜRK SİLAHLI

KUVVETLERİNİN 5.9.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL DAHA UNIFIL

HAREKÂTINA İŞTİRAK ETMESİ HUSUSUNDA ANAYASANIN 92’NCİ

MADDESİ UYARINCA HÜKÜMETE İZİN VERİLMESİNE

DAİR KARAR

Karar No. 1067                                                             Karar Tarihi: 2.7.2014

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.8.2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006)

sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.9.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir

yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev

Gücü (UNIFIL)’ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi

son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.7.2013 tarihli ve 1045 sayılı Kararıyla 5.9.2013

tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında

önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi

içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri

vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış

ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur.

UNIFIL’in ülkemizin askerî kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış

Gücü operasyonu olması ve hâlihazırda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığımızın

söz konusu bulunması dikkate alınarak, UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın

sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

UNIFIL’in görev süresi 31.8.2014 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin bu tarihten

sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından

Ağustos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik koşulları da

göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, UNIFIL’in görev süresinin

uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında

5.9.2014 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla

ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi

uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 2.7.2014 tarihli 111’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6466

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 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                                        F. IŞIK

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

2/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6466 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-

ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2014/6504

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yön-

lendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat

kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2014 Yılı Programında

belirlenen ekli Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanması; Başbakan

Yardımcılığının 4/6/2014 tarihli ve 1893 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı

Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 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

                   L. ELVAN                                  C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                        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 : 2014/6534

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile

Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının 24/6/2014 tarihli ve 1208098 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük

Kanununun 55 inci maddesine göre, Bak anlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  M. ŞİMŞEK                                    E. İŞLER                                         E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı V.                     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. YILMAZ                                      H. YAZICI                                       V. EROĞLU

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

                    T. YILDIZ                                        F. IŞIK                                          T. YILDIZ                                       H. YAZICI

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

                      E. ALA                               M. ÇAVUŞOĞLU                               Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                        Kalkınma Bakanı V.                  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

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                         3 Temmuz 2014

       69471265-305-5381

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            4 Temmuz 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt

ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı

Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               3 Temmuz 2014

     68244839-140.03-171-363

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 3/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5381 sayılı yazınız.

            4 Temmuz 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt

ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı

Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

          Cumhurbaşkanlığından:

           Karar Sayısı : 2014/12

           Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz

ATAR’ın Bakanlar Kurulunca yeniden yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.

                                                                   3/7/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
          Cumhurbaşkanlığından:

           Karar Sayısı : 2014/13

           Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah

ÇAVUŞOĞLU’nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.

                                                                   3/7/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve

Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde en az bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ay-

ları içerisinde en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan,

Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda en az bir kez yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel Başkan-

lığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)
HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE

İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz

Piyasası Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler
kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya
uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Ka-

nununa tabi faaliyetler kapsamına giren; BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gazın (LNG dahil)
iletimi ve depolanmasına ait tesislerin tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine dair gerekli çevre
ve teknik güvenlik kuralları ile boru hatları güzergâhı boyunca oluşan imar planlama çalışma-
ları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken em-
niyet veya yaklaşım mesafelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Çevre: Canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak et-

kileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,
ç) ÇED raporu: Çevresel etki değerlendirme raporunu,
d) Depolama: Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin

azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın,
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını veya ham petrolün tanklarda
depolanmasını,

e) Depolama tesisi: Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel kişinin
mülkiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus
tesisi veya ham petrolün tanklarda depolanmasına dair tesisi,

f) Doğal gaz: Yerden çıkarılan gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piya-
saya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere
tabi tutulmuş, sıvılaştırılmış petrol gazı - LPG hariç diğer hallerini,

g) Dış sınır: Bu Yönetmelikte bahsedilen bölge veya tesislerin etrafında bulunan çevre
duvarı, tel örgü veya benzeri engelle belirlenen sınırı, herhangi bir engelin bulunmadığı du-
rumlarda ise; kamulaştırma yapılmış yerlerde kamulaştırma sınırını, kamulaştırma yapılmamış
yerlerde kadastro parsel sınırını, kadastro yapılmamış yerlerde ise, yapıların en dış noktalarının
birleştirilmesi ile elde edilecek sınırı,

ğ) Emniyet şeridi: Boru hattı güzergâhı boyunca tanımlanan emniyet mesafesini içeren
alanı,

h) Emniyet mesafesi: Yer altı veya yer üstü boru hatları tesisleri için BOTAŞ adına ka-
mulaştırılmış ve irtifak hakkı olarak tescil edilmiş güzergâh sınırına, üçüncü şahısların planlayıp
yapmak istediği kalıcı tesislerin asgari uzaklık mesafesini,
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ı) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
i) Güzergâh (mecra) şeridi: Petrol ve doğal gaz taşımacılığında kullanılan çeşitli çap-

lardaki çelik malzemeden yapılan boruların, yer altı veya yer üstünden geçtiği ve BOTAŞ adına
kamulaştırılmış, ilgili kurumdan izin alınmış veya tescil edilmiş kesintisiz arazi koridorunu,

j) Ham petrol: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
k) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru

hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal
gaz naklini ve ham petrolün çelik boru hatları ile taşınmasını,

l) İletim hattı: BOTAŞ’ın mülkiyet ve işletimindeki doğal gaz ve petrol boru hattını,
m) İrtifak hakkı: Kamulaştırılmasına karar verilen güzergâh alanından yararlanma veya

bu alanı kullanma yetkisini,
n) Geçici irtifak şeridi: Sadece boru hattı ve tesislerinin inşaatı süresince sınırlı olarak

kullanılacak ve iş bitiminde eski haline getirilmek üzere malikinin tasarrufuna bırakılması ge-
rekecek olan ve malikinden geçici olarak kiralanan arazi şeridini,

o) Kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli olan
özel kişilere ait taşınmazların ve kaynakların, kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili
organlarca verilen karar uyarınca ve parası ödenmek suretiyle mülkiyetinin alınması veya mal
üzerinde irtifak kurulması işlemini,

ö) Kamulaştırma şeridi: Boru hattı güzergâhında, boru hattının inşası ve işletmesinin
sağlanması amacıyla kamulaştırılan alanı,

p) Kalite uygunluk belgesi (TSEK markası kullanma hakkı): İlgili Türk standardı ya-
yımlanmamış konularda imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu
ürünlerinin ilgili uluslararası standartları, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli stan-
dartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen ka-
lite faktör ve değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK markası kul-
lanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası kullanılacak ürünlerin
ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi,

r) Kamu yararı kararı: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci
maddesinde sayılan kamu idareleri ve kamu tüzel kişilerince verilen bir taşınmazın kamulaş-
tırılması gerekliliğini tespit eden kararı,

s) Lisans: Tüzel kişilere doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri
için Kanun uyarınca EPDK tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,

ş) Mahallin en büyük mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları
içinde kalanlar dâhil ilçelerde kaymakamı,

t) Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına
verilmiş olan alanları,

u) Mülkiyet hakkı: Kamulaştırılmasına karar verilen güzergâh alanı üzerinde kullanma,
yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisini,

ü) Özel güvenlik bölgeleri: 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri
haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla 400 metreye kadar geçen nok-
taların birleştirilmesiyle veya söz konusu Kanun çerçevesinde belirlenen ve Bakanlar Kurulu
kararına istinaden tespit edilen alanları,

v) Prosedür: TS EN ISO 9001; BOTAŞ Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001;
BOTAŞ Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001; BOTAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
prosedürlerini,

y) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin
tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bu-
lunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve EPDK tarafından verilen izni,

z) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi: Doğal gazın sıvı olarak taşınması ve depo-
lanması amacıyla sıvılaştırılması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesi
için kullanılan tesisleri,
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aa) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından
onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak
ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla
ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi
işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

bb) Tesis: Doğal gazın sıvılaştırılması, gazlaştırılması, zenginleştirilmesi, arındırılması,
iletilmesi, depolanması ve dağıtılması ile ilgili kullanılan tüm boru hatları, ekipman, tesisat,
bina ve nakliye vasıtalarını ve ham petrol boru hatları ve buna bağlı ekipman, depolama tanklı,
bina ve tesisatı,

cc) Tipik çizim: Boru hatları ve tesislerinin inşaatı ve güvenli işletimi için teknik stan-
dartlar ve prosedürler göz önüne alınarak BOTAŞ mühendislik birimleri tarafından hazırlanan
teknik çizimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Boru Hatları ile Tesislerinde Uygulanacak Mevzuat ve Yükümlülükler, Mecra ve
Güvenlik Şeridi Özel Geçiş Kuralları, Özel Güvenlik Bölgesi Kapsamına Alınma,

Güzergâh Seçimi ve Güvenli İşletim

Boru hatları ile tesislerinde uygulanacak mevzuat ve BOTAŞ’ın yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz gü-

venliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve po-
litikası yürütülmesi esastır. Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan
bir program geliştirilmesi zorunludur. Bu amaçla her bir boru hattı için, boru hatları ile ilgili
her bir şube/işletme müdürlüğü; kendi görev alanı içinde kalan faaliyetleri, bütçeleri ve zaman-
lamaları içeren planlar geliştirir. Bu planlar, bir önceki yılda boru hattının maruz kaldığı arıza
sonuçlarıyla doğrudan ilgili olur.

(2) Tüm boru hattı tesisleri için aşağıda sayılan hususlar dikkate alınır.
a) EPDK tarafından yayımlanan boru hattı tesislerine ait yönetmeliklere, tebliğ ve Kurul

kararlarına uyulur.
b) Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ta-

sarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve
tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; EN (Avrupa Standartları), TS (Türk
Standartları), TSE (Türk Standardları Enstitüsü), ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu),
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü (ANSI),
Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Gaz Birliği (AGA), Amerikan Pet-
rol Enstitüsü (API) ve Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA) standartlarından herhangi
birine veya bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya do-
kümanlara uyulması zorunludur. Yukarıdaki hususlarla ilgili standartların başlıcaları Ek-1’de
yer alır. Bu faaliyetlerde Yönetmelik ekinde yer alan BOTAŞ tipik çizimlerine uyulur. Bu Yö-
netmelik içerisinde geçen tüm yasa, yönetmelik, standart ve BOTAŞ tipik çizimlerinin güncel
halleri geçerli olacaktır.

c) Ayrıca, doğal gaz ve ham petrol taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği
tüm bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yöntemlerinin belirlenmesinde 6/3/2007 tarihli
ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hak-
kında Yönetmelik hükümleri esas alınır. Tesislerde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve
ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk
belgesine sahip olma şartı aranır.

ç) Boru hattı tesislerinin çalışma ömrü boyunca teknik ve çevre güvenliği sağlanır.
d) Tüm faaliyetler; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve

bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere ve ayrıca; TS EN ISO 9001 bazında hazır-
lanan “BOTAŞ Kalite Yönetim Sistemi”, TS EN ISO 14001 bazında hazırlanan “BOTAŞ Çevre
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Yönetim Sistemi” ve TS 18001 temel alınarak hazırlanan “BOTAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi” adındaki prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir. Bu prosedürler, asgari olarak
sağlık, güvenlik, çevre ve emniyet kalitesi, denetim ve gözden geçirme, tesis idaresi, standart-
laştırma ve eğitim konularında ortak ve/veya boru hattına özel politikalar içerir.

e) BOTAŞ tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin fenni usullere, endüstriyel
standartlara, genel kabul görmüş teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapımı ve işle-
tilmesi amacıyla ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesisleri teknik emniyet ve çevre uygulama
el kitapları hazırlanır.

f) 15/6/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; faaliyetlerinin üçüncü kişiler nez-
dinde oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için, BOTAŞ gerekli
mali sorumluluklara ilişkin sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca BOTAŞ,
petrol tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde bulunan petrolü, sahiplerince sigortalanmamış
ise tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Bunun yanında, LNG ve doğalgaz tesisle-
rinde gerçekleştirilen hizmet ve varlıkların türüne göre olası risklere karşı da BOTAŞ tarafından
sigorta yaptırılır.

g) Doğal gaz boru hattı tesislerine ait yapım ve hizmet faaliyetleri, sertifika sahibi yük-
lenici, alt yüklenici veya taşeron gibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır. Bu hususların ihalenin
teklif verme aşamasında bilindiği kabul edilir. BOTAŞ, bu faaliyetleri kendisi de gerçekleşti-
rebileceği gibi söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine
ilişkin test ve/veya kontrolleri bu işe uygun başka bir sertifika sahibine de yaptırabilir. Aynı
çalışma alanını paylaşan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları koordinasyon içe-
risinde yürütürler. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin iş-
letme, bakım ve onarım kayıtları yüklenici firma ve/veya BOTAŞ tarafından tutulur.

ğ) BOTAŞ, kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz yönde
etkileyen bir durum oluştuğunda, kamunun can, mal ve çevre güvenliğini dikkate alarak başta
mahallin en büyük mülki idare amirini olmak üzere ilgili kamu kurumlarını ve bundan etki-
lenme ihtimali bulunan diğer kuruluşları haberdar eder. Ayrıca tehdidin niteliği ve niceliği ile
bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK’ya bildirir ve çevreye zarar vermemek
için gerekli diğer tedbirleri alır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek bir durum ol-
duğunda, hayati tehlike tespitinde; bu tehlike giderilinceye kadar tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alanda iş durdurulabilir ve çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girme-
mesi için gerekli tedbirler alınır.

h) Bu Yönetmeliğin uygulanması sonucu tutulacak sayısallaştırılmış güzergâh haritaları,
pig ve katodik koruma ölçüm sonuç ve değerlendirme raporları gibi kayıtların ilgili birimlerde
muhafazasından, ham petrol boru hattı tesislerine ait “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası”nın
EPDK’ya onaylattırılmasından, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kurumsal kalite, boru hatlarının
teknik emniyeti ve güvenlikli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı sorumludur.

ı) Üçüncü şahısların Yönetmelikte yer alan güzergâh şeridi ve emniyet mesafesi kural-
larına uymalarını sağlama, bu kurallara uyulmasının takibi ve Yönetmelikte yer alan boru hat-
larının teknik emniyeti ve güvenli işletimi ile ilgili alınacak diğer tedbirler konusunda, taşra
teşkilatında görev yapan ham petrol, doğal gaz ve LNG işletmeleri de sorumludur.

i) BOTAŞ boru hattı tesislerinin mühendislik çalışmaları sırasında ilgili mevzuata uygun
olarak gerekli ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlanır. Boru hattı yapım aşamasında
ÇED raporu alınan güzergâhın çevresel izlemesi yapılır.

j) Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin yangına karşı korunmasında 27/11/2007
tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik ve 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve BOTAŞ Genel
Müdürlüğüne ait acil durum prosedürlerine uygun tedbirler alınır.
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k) Eskiden yapılmış veya yeni yapılacak tüm ham petrol ve doğal gaz boru hatları, bun-
lara ait tesislerin yerleri ve boru hattı güzergâhlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağ-
lanır. Bu tesislere ait her türlü haritalar, harita bilgileri, konum bilgileri “Coğrafi Bilgi Sistemi
(GIS) veri tabanına” aktarılarak muhafaza edilir.

l) Boru hatlarının tamamı SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılarak, bu
sistemlerin boru hatlarının inşaatı sonrasında bitirilmesi ve işletmeye alınması sağlanır. Bu
kapsamda boru hatlarının tümü için kaçak tespit programları kullanılır.

Ham petrol boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat
vanaları

MADDE 6 – (1) BOTAŞ ham petrol boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve
imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri aşağıda
belirtilmiştir.

a) BOTAŞ adına kamulaştırılmış ya da irtifak hakkı alınmış olan güzergâh şeridi sınır-
ları içerisinde hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edilmez.

b) 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Uyulacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

c) Yeni inşa edilecek ham petrol boru hatları için ASME B31.4 ve BS 8010 standartla-
rında belirtilmiş olan dizayn kriterleri esas alınmakla birlikte, boru hatlarının yerleşim alanlarına
olan emniyet mesafelerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlar uygulanır.

1)  Mücavir alanlar dışında nüfus yoğunluğu seyrek olan alanlarda, boru hattı aksından
itibaren bina yaklaşım mesafeleri belirlenmesinde, BS 8010 standardında kabul gören formül-
lerden yararlanılarak gerekli emniyet mesafeleri hesaplanır.

2) Ham petrol boru hattına ait tesisler, pompa istasyonları, pig istasyonları, hat vanaları
ve benzeri ile çevre tesisler ve kentsel yapılar, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı
madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler
arasındaki emniyet mesafeleri için Ek-2’de verilen tablodan yararlanılır.

3) Mücavir alanlar içinde veya şehir içi bölgelerden geçmenin zorunlu olduğu durum-
larda Ek-3’te yer alan tablo kullanılarak boru hattı çapına göre uygun emniyet mesafesi belir-
lenir. Ancak zorunlu durumlarda, gerekli risk değerlendirmesi yapılarak ve uygun risk azaltma
yöntemleri uygulanarak bu mesafe azaltılabilir. Ayrıca bina yaklaşım mesafelerinin belirlen-
mesinde şehir içi planlama ve inşa kuralları geçerli olacaktır.

(2) Ham petrol boru hattı tesislerinde de, doğal gaz dağıtım hatlarının ve donanımlarının
tanınması ve yerlerinin belirlenmesi için kullanılan işaret levhalarının aynısı kullanılır. Bu
işaret levhaları için kullanılan TS 10874 standardının yanında Amerikan Petrol Enstitüsü tara-
fından hazırlanan “API RP 1109 Sıvı Petrol Boru Hattı Tesislerinin İşaretlenmesi” standardı
da dikkate alınır. Ancak bazı bölgelerde ve durumlarda boru hatlarının gizlenmesine karar ve-
rilebilir. Bu gibi durumlarda gizli işaretleme metotları uygulanır.

(3) Ham petrol boru hatlarının geçtiği güzergâhlardaki bina sayıları ve buna bağlı nüfus
yoğunluğu, coğrafi koşullar ve özel geçişler dikkate alınarak BS 8010 ve ASME Standartlarında
belirtilmiş güzergâh sınıflandırması yapıldıktan sonra tasarım faktörleri tespit edilir ve bu ta-
sarım faktörü göz önüne alınarak kullanılacak boruların et kalınlıkları hesaplanır. Ayrıca, kul-
lanılacak boruların et kalınlıklarının belirlenmesinde ASME/ANSI B 36.10 standardından ya-
rarlanılır.

(4) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kont-
rolü Yönetmeliğine göre yeni boru hattı güzergâhları içme ve kullanma suyu havzası sınırları
dışından geçirilir.

(5) Ham petrol boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı
olması zorunludur. Ayrıca, deniz, göl, nehir, su havzası, orman sayılan alanlar, korunan alanlar,
baraj gibi çevre kirlenmesi ve ekolojik denge bakımından hassas alanların yakınından veya
üzerinden zorunlu hallerde hat geçmesi durumunda, geçişlerin giriş ve çıkış noktaları ile diğer
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uygun yerlere uzaktan kumandalı hat vanaları yerleştirilir. Ayrıca hat vanaları arasındaki azami
mesafenin belirlenmesinde, bölgenin ASME standartlarına göre sınıflandırılması yapıldıktan
sonra Ek-4’te belirtilen tablodan yararlanılır. Mevcut ham petrol boru hatları yakınına baraj ve
hidroelektrik santrali gibi projeler yapılmak istenmesi durumunda, masrafları talep eden kurum
veya kuruluşlarca karşılanmak kaydı ile risk değerlendirmesi yaptırılır ve ilave risklerin azal-
tılması için uygun görülen önlemler aldırılır. Yeni duruma ve bölgenin coğrafi koşullarına uy-
gun emniyet mesafesi BOTAŞ tarafından belirlenir.

(6) Ham petrol boru hatlarının ve tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı ve işletilmesinin
yapılabilmesi için gerekli güzergâh şeridi Ek-3’te yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-
22/01/2013 ve ham petrol boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise; Ek-5’te yer
alan BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev. 2-22/01/2013 numaralı BOTAŞ tipik çizimlerinde yer alan
tablolar dikkate alınarak belirlenir.

(7) Ham petrol boru hatlarının geçtiği güzergâh boyunca imara sonradan açılan bölgeler
ile tarımsal arazi ve orman arazilerinde sonradan yapılaşmaya açılacak kısımlar için, boru hat-
tının güzergâhı imarı uygulayan belediyelerin imar planlarına işlettirilerek, boru hattı güzergâh
şeridinin cadde ortasındaki refüjlerde, park ve yeşil alanlarda bırakılması sağlanır. Sonradan
imara açılacak bu bölgelerde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak koşulu ile yapılması
planlanan konut projeleri için bina yaklaşım mesafeleri; “Boru çapına göre borunun sol veya
sağ tarafında belirlenmiş kalıcı güzergâh şeridi genişliği + imar mevzuatına göre bina çekme
mesafesi + her kat için 0,5 metre” formülüne göre hesaplanır. Formülde belirtilen çapa göre
sol ve sağ kalıcı güzergâh genişliği, Ek-3’te yer alan tablodan belirlenir. İmar mevzuatına göre
bina çekme mesafesi ise ilgili belediyenin imar mevzuatı ve uygulama imar planı gereği bina
çekme mesafesi olarak tanımlanan parsel sınırı ile yapı arasındaki mesafedir. Bina çekme me-
safesi belirlenirken, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan hükümler esas alınır.

(8) Ham petrol boru hatlarının geçtiği kamulaştırılmış veya irtifak hakkı alınmış gü-
zergâh şeridi dışında kalan kısımlara, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bu-
lunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler, akaryakıt
ve LPG istasyonlarının yapılmak istenilmesi durumunda; bu tür tesislerin boru hattına yaklaşma
mesafesi belirlenirken Petrol Piyasasında Uyulacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri esas alınır. Bu Yönetmeliğe göre; ham petrol iletim hatlarının aksı ile bu tür tesislerde
bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dağıtıcılar veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanlar
arasındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz. Bu tür tesislerin idari ve sosyal binalarına ait
yaklaşım mesafeleri hesaplanırken yedinci fıkrada belirtilen formül ile Ek-3’te yer alan tablo
dikkate alınır. Ancak BOTAŞ’a ait ham petrol boru hatları 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler
ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında olduğundan, terör veya hırsızlık riski yüksek olan
bölgelerde bu tür tesislerin boru hattına olan yaklaşım mesafelerinin belirlenmesinde, 2565 sa-
yılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun hükümlerinden yararlanılır.

(9) Ham petrol boru hatları için boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları Ek-5’teki
(BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev.2-22/01/2013) numaralı BOTAŞ tipik çiziminde yer alan tablodan
yararlanılarak belirlenir. Boru hattının üzerindeki toprak kalınlığının belirlenmesinde Ek-5’te
yer alan tablonun yanında BS 8010 standardında belirtilen minimum toprak örtüsü kalınlığı
ölçüleri dikkate alınır. Özel geçişler (akarsu, otoyol, demiryolu ve benzeri) olması durumunda
ise BS 8010 standardında belirtilen özel geçişler için minimum toprak örtüsü kalınlık ölçüleri
dikkate alınır.

(10) Ham petrol boru hatları güzergâhı boyunca, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanunu kapsamında kurulması planlanan her türlü maden üretim ve işletim tesislerinin boru
hattına olan emniyet mesafesi 200 metreden aşağı olamaz. Bu tür tesislerin dinamit veya diğer
tür patlayıcılarla yapacakları patlatmalı çalışmalar için (m > k √q) formülü kullanılarak boru
hattına olan gerekli emniyet mesafesi belirlenir. Bu formülde k sabit bir değer olup 50 alınır.
Bu formüle göre 25 kg dinamite eşdeğer bir patlamanın boru hattına olan asgari uzaklık mesa-
fesi, m > 50√25 (q=kg) asgari 250 metre olur. Özel durumlarda BOTAŞ bu emniyet mesafesini
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yeterli bulmayabilir. Bu durumda, gerekçesiyle birlikte mahallin en büyük mülki idare amiri
bilgilendirilir ve dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılabilecek patlatmalar, beton kazık
çakma veya benzeri vibrasyon faaliyetlerinin boru hattına ve tesislerine etkisi, enine ve boyuna
gerilmeler ile rezonans titreşim ölçümleri yaptırılarak bulunur. Yapılan ölçüm sonuçları doğ-
rultusunda gerekli görülen tedbirlerin alınması ve ölçüm masrafları talep sahibince karşılanır.

(11) Yeni inşa edilen ham petrol boru hatlarının mevcut otoyol, demiryolu ve karayol-
larından geçirilmek istenildiği durumlarda Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından hazırlanan
API RP 1102 Çelik Boru Hatlarının Demiryolları ve Karayolları Geçişi standardından yarar-
lanılır. Ayrıca bu Yönetmeliğin 8. maddesinin 3. bendinde yer alan maddeler de göz önüne alınır.
Mevcut boru hatlarının yakınından veya üzerinden otoyol, demiryolu veya karayolu geçirilmek
istenildiğinde BOTAŞ ve ilgili Kurum arasında tarafların sorumluluklarını açıkça bildiren bir
protokol yapılır. Söz konusu projeler (otoyol, demiryolu, karayolu ve benzeri) ile boru hatlarının
kesişmesi durumunda, boru hatlarının üzerine etki edebilecek dinamik ve statik yüklerin da-
ğılmasını sağlayarak boru hatlarının zarar görmesini önleyecek, BOTAŞ tarafından uygun gö-
rülen koruyucu yapılar, ilgili talep sahibine yaptırılır. Kesişme noktasında yapılacak tüm ça-
lışmalar BOTAŞ nezaretinde yapılır ve çalışmalar kapsamında yapılan harcamalar talep sahibi
tarafından karşılanır.

(12) Ham petrol boru hatlarının geçtiği akarsularda, boru hattı aksının solundan ve sa-
ğından 400 metre mesafe içerisinde kum alınması, kum ocağı açılması veya akarsu tabanının
doğal yapısında değişikliğe sebep olabilecek faaliyetler yapılmasına müsaade edilmez. Ancak
bu tür faaliyetlerin boru hattının geçiş noktasında akarsu doğal yapısını bozarak boru hattı tek-
nik emniyetini olumsuz etkilediğinin anlaşılması durumunda, boru hattına olan mesafesine ba-
kılmaksızın bu tür faaliyetler en kısa sürede sonlandırılacak veya faaliyeti yürüten taraflar tüm
maliyetlerini de karşılayarak BOTAŞ’ın uygun görüşünü alarak gerekli tedbirleri alacaklardır.

(13) BOTAŞ ham petrol boru hatlarına ait kamulaştırma şeridi üzerine yeşil alan, yü-
rüyüş ve bisiklet yolu, park gibi bina niteliği taşımayan açık tesis projeleri BOTAŞ’tan uygun
görüş alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu tarz projeler gerçekleştirilmeden önce yapılacak
protokollerde BOTAŞ bakım ve onarım ekiplerinin işletme aşamasında her zaman hattın bakım,
onarım ve kontrolü için düzenleme sahasına girme yetkisi bulunduğu göz önünde bulundurulur.
Ayrıca boru hattı güzergâh şeridi üzerine açık tesis projeleri yapılırken çalışmalar BOTAŞ ne-
zaretinde yapılır.

(14) Ham petrol boru hatlarının Ek-3’te verilen güzergâh şeridi üzerinde boru hattına
zarar verecek şekilde köklü bitki ve ağaç dikilmemesi koşulu ile ekin ve benzeri tarımsal faa-
liyet yapılmasına müsaade edilebilir. Ancak tarımsal alanlarda anız yakılmasına müsaade edil-
mez. Mevcut ağaçlandırılmış alandan boru hattı geçirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda
ağaç gövdesi ile boru hattı kanal kenarı arasındaki mesafe en az 5 metre olmalıdır.

(15) Ham petrol boru hattı güzergâh şeridi çevresinde yapılmak istenen, elle kazı dışında
hafriyat, sondaj, artezyen, su kuyusu açma gibi çalışmalar boru hattı aksından itibaren en az
30 metre uzaklıkta yapılmalıdır.

(16) Boru hattı güzergâhının deniz, göl, nehir, su havzası, korunan alanlar, baraj, yoğun
sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından çevrili olması, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Endüstri
Bölgeleri ve Sanayi Siteleri içerisinden geçtiği, topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmadığı,
fay hatları ve heyelan bölgelerinin yer seçimini zorlaştırdığı, hâlihazırdaki mevcut boru hatları,
enerji bölgeleri ve teknik alt yapı tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile yu-
karıda yer alan emniyet mesafelerinin daraltılmasına BOTAŞ tarafından izin verilebilir. Söz
konusu bölge ile ilgili risk değerlendirmesi yaptırılır ve mevcut riski artırmayacak tedbirler
alınır. Ancak, emniyet mesafesinin daraltılması talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından
hazırlanacak projenin BOTAŞ tarafından uygun görülmesi ve bu projenin BOTAŞ gözetiminde
yapılması, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak masrafı ödemeyi taahhüt etmesi şarttır.

(17) BOTAŞ’a ait veya kontrolündeki telekom-SCADA yer altı kablolarının boru hattı
ile beraber tesis edilmesi halinde, boru hattı için kazılan kanal içine Ek-5’te yer alan tipik çi-
zimde belirtildiği şekilde; mevcut boru hattı yanına tesis edilmesi halinde ise boru hattı aksının
asgari 3 metre paraleline ve Ek-5’te belirtilen derinliğe tesis edilecektir.
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Doğal gaz boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat
vanaları

MADDE 7 – (1) BOTAŞ doğal gaz boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve
imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri aşağıda
yer almaktadır.

a) Kamulaştırılarak BOTAŞ adına sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan güzergâh şeridi
üzerinde yapılaşmaya izin verilmez.

b) Mücavir alanlar dışında yeni inşa edilecek boru hatlarının güzergâh çalışmaları ya-
pılırken, mücavir alanların dışındaki sahalarda yerleşim bölgelerine ve konutlara en yakın me-
safeler konusunda ANSI/ASME B31.8 standardında düzenlemeler bulunmadığından, teknik
güvenliğin artırılması amacıyla genel olarak BS 8010 Standardında kabul gören kurallar esas
alınır. Ancak her durumda aşağıda belirtilen asgari mesafeler korunmalıdır.

1) Boru hattı aksından itibaren konut türü, idari bina, sosyal tesis ve benzeri yapılara
olması gerekli asgari emniyet mesafeleri dokuzuncu fıkraya göre belirlenir.

2) Doğal gaz boru hattı ile patlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal
eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler ile akaryakıt istasyonları,
sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), LPG ve LNG İstasyonları, doğal gaz çevrim santralleri arasında
asgari 50 m yaklaşma mesafesi sağlanmalıdır. Boru hattı yaklaşma mesafesi; boru aksı ile is-
tasyonlarda bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dağıtıcılar veya tehlikeli maddenin bulunduğu
ekipmanlar arasındaki mesafedir. Bu tesisler üzerindeki idari ve sosyal yapılara olması gereken
mesafeler dokuzuncu fıkraya göre hesaplanır. Dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapı-
lacak patlatmalar için onbirinci fıkra hükümleri geçerlidir.

3) Doğal Gaz Boru Hattı Tesisleri (basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, kompresör
istasyonları, pig istasyonları, hat vanaları ve benzeri) çevre yapılar arasında Ek-2’deki tabloda
verilen asgari yapı yaklaşma mesafeleri sağlanmalıdır. Bu tesisler ile üzerindeki idari ve sosyal
yapılara olması gereken mesafeler dokuzuncu fıkraya göre hesaplanır.

c) Yeni inşa edilecek doğal gaz boru hatları ve tesislerinin mücavir alan sınırları içeri-
sinden, yapılaşma bölgelerinden ve/veya şehir içi bölgelerden geçirilmemesi esastır. Ancak,
söz konusu bölgelerden geçirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, şehir içi planlama ve inşa
kuralları geçerli olmakla birlikte;

1) Boru aksından itibaren konut türü, idari ve sosyal tesisler, okul, hastane, cami ve
benzeri dış sınırına yaklaşma mesafesi 7 metreden az olamaz.

2) Boru hattı tesisleriyle ilgili olarak; giriş veya çıkış basıncı en fazla 25 bar (25 bar
dahil) olan tesislerde; tesisin Tehlikeli Alan Sınıflandırma Planlarında belirtilen tehlike bölgesi
(zone 0 ve zone 1) tesis alanı içinde olmak koşulu ile, dış tel çit ile en yakın çevre bina arası
10 m den az olamaz. Giriş veya çıkış basıncı 25 bar ile 100 bar (100 bar dahil) arasında olan
tesislerde; tesisin Tehlikeli Alan Sınıflandırma Planlarında belirtilen tehlike bölgesi (zone 0 ve
zone 1) tesis alanı içinde olmak koşulu ile, dış tel fens ile en yakın çevre bina arası 20 m den
az olamaz.

(2) Boru hatlarının geçtiği güzergâhlarda bulunan mevcut şartlar, nüfus yoğunluğu veya
bina sayısı, geçişler gibi hususlar dikkate alınarak, geçerli standart (ANSI/ASME B31.8) ba-
zında güzergâh sınıflandırılması yapıldıktan sonra tasarım faktörleri tespit edilerek, buna mu-
kabil olarak döşenen boru hatlarında kullanılacak boruların et kalınlıkları bu mevcut şartlara
uygun olarak hesaplanır.

(3) Şehir içi mevcut hatların konumu ve korunması BOTAŞ’a ait mevcut kamulaştırma
alanı ile sınırlıdır. Ancak, kamulaştırma yapılamayan yol, yeşil alan gibi arazilerde hat imar
planına ve kadastro paftasına işlenerek korunur.

(4) Sonradan imara açılan bölgelerde BOTAŞ’a ait boru hatlarının güzergâhları, imarı
uygulayan belediyenin imar planlarına işlettirilerek cadde ortalarındaki refüjlerde, park ve yeşil
alanlarda bırakılması sağlanır ve bu tesisler belediye tarafından alt yapı emniyet mesafeleri
mevzuatınca korunur.
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(5) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan
atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler, akaryakıt istasyonları, LPG ve CNG is-
tasyonları, doğal gaz çevrim santrallerinin boru hattına yaklaşma mesafesi; boru aksı ile istas-
yonlarda bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dispenserler veya tehlikeli maddenin bulunduğu
ekipmanlar arasındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz. İstasyon üzerindeki diğer idari ve
sosyal tesislere olması gereken mesafe dokuzuncu fıkraya göre hesaplanır. Bu konuda ayrıca
TS 12820 ve TS 11939 sayılı akaryakıt istasyonları ile ilgili standartlar ile özel güvenlik bölgesi
ilan edilen BOTAŞ tesislerinde 2565 sayılı Kanun ve Askeri Yasak Bölgeler ve Özel Güvenlik
Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılacak
patlatmalar için bu maddenin onbirinci fıkra hükümleri geçerlidir.

(6) Doğal gaz boru hatlarının ve tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı ve işletilmesinin
yapılabilmesi için gerekli güzergâh şeridi Ek-3’te yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-
22/01/2013 ve doğal gaz boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise; Ek-5’te yer
alan BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev. 2-22/01/2013 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri ile bu çizim-
lerde yer alan tablolar dikkate alınarak belirlenir.

(7) Doğal gaz boru hatlarının ve tesislerinin inşaatının yapılabilmesi için gerekli geçici
güzergâh şeridi Ek-3’te yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-22/01/2013 tipik çizimindeki
veriler dikkate alınarak belirlenir. Geçici güzergâh şeridi; orman, koruma statüsü olan alan, ta-
rımsal araziler ve diğer tüm sahalarda BOTAŞ’a ait olan boru hattının inşaatı aşamasında ilgili
mevzuatına göre geçici irtifak hakkı tesis edilen çalışma şerididir.

(8) İşletme aşamasında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarında sürekli olarak
kullanılmak üzere daimi irtifak hakkı veya mülkiyet hakkı alınan şeridin genişliği boru aksının
akış yönünde sağ ve sol tarafı eşit genişlikte tutulur. Sürekli olarak kullanılan güzergâh şeridinin
genişliği Ek-3’te yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1 – Rev.2-22/01/2013 numaralı tipik çizimde
gösterilen “A” genişliğinin iki katıdır. Ek-3’teki güzergâh şeridinin azami mi yoksa asgari mi
(azaltılmış) genişlikte olacağına detay mühendislik aşamasında saha şartları dikkate alınarak
karar verilir.

(9) Ana iletim doğal gaz boru hatları için tarımsal arazi ve orman arazilerinde sonradan
yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak
koşulu ile bina yaklaşım emniyet mesafeleri; “Çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergâh şerit ge-
nişliği + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi + her kat için 0.5 metre” formülüne göre
hesaplanır. Okul, hastane, ibadethane ve benzeri toplu yaşam alanları için formüle 10 metre
ilave edilir. Formülde belirtilen çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergâh genişliği Ek-3’te yer
alan tablodan boru hattının çapına göre belirlenir. İmar mevzuatına göre bina çekme mesafesi
ise ilgili belediyenin imar mevzuatı ve uygulama imar planı gereği bina çekme mesafesi olarak
tanımlanan parsel sınırı ile yapı arasındaki mesafedir. Bina çekme mesafesi belirlenirken Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan maddeler esas alınır.

(10) Doğal gaz boru hatlarına ait tesislerin (vana, pig, kompresör, RM/A ve RM/B is-
tasyonları gibi ) yakınında yapılacak diğer altyapı tesisleri ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı,
aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi
tesisler için uyulması gereken emniyet mesafeleri Ek-2’de yer alan tabloda belirtilmiştir. Bu
konuda ayrıca 9’uncu madde hükümleri dikkate alınır.

(11) Doğal gaz boru hatları güzergâhlarında yapılabilecek her türlü dinamit patlatma-
larının doğal gaz boru hattına olan emniyet mesafesi 200 metreden az olmamak üzere; (m > k
√q) formülüne göre hesap edilir. Burada k sabit bir değer olup, 50 alınır. Bu formüle göre 25 kg
dinamite eşdeğer bir patlamanın boru hatlarına uzaklık mesafesi m > 50√25(q=kg) asgari
250 metre olmalıdır. Özel durumlarda BOTAŞ bu emniyet mesafesini yeterli bulmayabilir. Bu
durumda; dinamit, anfo gibi patlayıcı maddeler ile yapılabilecek patlatmalar, beton kazık çakma
veya benzeri vibrasyon faaliyetlerinin boru hattına ve tesislerine etkisi, enine ve boyuna geril-
meler ile rezonans titreşim ölçümleri yaptırılarak bulunur. Yapılan ölçüm sonuçları doğrultu-
sunda gerekli görülen tedbirlerin alınması ve ölçüm masrafları talep sahibince karşılanır.
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(12) Doğal gaz boru hatlarının deniz altından geçen kısımlarında, DNV Standardında
(Offshore Standard - DNV-OS-F101) belirtildiği üzere herhangi bir risk değerlendirmesi yapıl-
mamış ise mevcut veya yeni yapılacak boru hattının 500 metre sağ ve 500 metre sol tarafında;

a) Gemilerin demirlemesine, gemi trafiğine açık her türlü iskele ve benzeri tesis yapıl-
masına ve yük boşaltılmasına müsaade edilmemesi esastır. Bu hususta Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün görüşü de alındıktan
sonra nihai değerlendirme yapılır.

b) Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her
türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınmasına, deniz ve göl tabanlarının
doğal yapısında değişiklik yapılmasına müsaade edilmemesi esas olmakla birlikte, yasaklana-
cak faaliyetler ve su ürünleri araştırmaları konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
görüşü alınır.

c) Doğal gaz boru hatlarının karaya çıktığı yerlerdeki yaklaşım mesafeleri ve güvenlik
kriterleriyle ilgili olarak; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve
ilgili Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) 3213 sayılı Maden Kanununa göre, 1. Grup (a) bendi madenlere ilişkin üretim faa-
liyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesislere yönelik işyeri açma ve çalışma
ruhsatları için BOTAŞ’ın uygun görüşü alınır.

(13) Boru hattının geçtiği akarsularda, boru hattına 400 metre mesafe içinde kum alın-
ması, kum ocağı açılması ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik yapılmasına mü-
saade edilmez. Ancak bu tür faaliyetlerin boru hattının geçiş noktasında akarsu doğal yapısını
bozarak boru hattı teknik emniyetini olumsuz etkilediğinin anlaşılması durumunda, boru hattına
mesafesine bakılmaksızın bu tür faaliyetler en kısa sürede sonlandırılacak veya faaliyeti yürüten
taraflar tüm maliyetlerini de karşılayarak BOTAŞ’ın uygun görüşünü alarak gerekli tedbirleri
alacaklardır.

(14) Kamulaştırma şeridi üzerinde yeşil alan, bina niteliği taşımayan açık tesis projeleri
BOTAŞ tarafından uygun bulunmasından sonra gerçekleştirilebilir. Bu konuda yapılacak pro-
tokollerde BOTAŞ bakım ekiplerinin işletme aşamasında ilgili yetkili idareye bilgi vermek su-
retiyle her zaman boru hattı bakım, onarım ve kontrol için düzenleme sahalarına gireceği göz
önünde bulundurulur.

(15) Doğal gaz boru hatlarının Ek-3’te verilen güzergâh şeridi üzerinde boru hattına
zarar verecek şekilde köklü bitki ve ağaç dikilmemesi koşulu ile ekin ve benzeri tarımsal faa-
liyet yapılmasına müsaade edilebilir. Ancak tarımsal alanlarda anız yakılmasına müsaade edil-
mez. Mevcut ağaçlandırılmış alandan boru hattının geçirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda
ise ağaç gövdesi ile boru hattı kanal kenarı arasındaki mesafe en az 5 metre olmalıdır.

(16) Doğal gaz boru hatlarının ve donanımlarının tanınması ve yerlerinin belirlenmesi
için işaret levhaları kullanılır. Bu işaret levhaları için TS 10874 standardından yararlanılır. An-
cak, bazı bölgelerde ve durumlarda boru hatlarının gizlenmesine karar verilebilir. Bu gibi du-
rumlarda gizli işaretleme metotları uygulanır.

(17) Doğal gaz boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı
olması gerekir.

(18) Doğal gaz boru hatları emniyet şeridi içinde boru hattı aksından itibaren; 30 metre
uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat, sondaj, artezyen ve su kuyusu BOTAŞ’tan izin alın-
maksızın yapılamaz. Ancak bu mesafe jeotermal sondaj kuyuları için 100 metre olarak uygu-
lanır.

(19) Yukarıda yer alan emniyet mesafelerinin, boru hattı güzergâhının deniz, göl, nehir,
su havzası, korunan alanlar, baraj, yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından çevrili olması,
topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmaması, fay hatları ve heyelan bölgelerinin yer seçimini
zorlaştırması, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Endüstri Bölgeleri ve Sanayi Siteleri içeri-
sinden geçtiği, hâlihazırdaki mevcut boru hatları, enerji bölgeleri ve teknik alt yapı tesislerinin
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konumlarının getireceği engeller nedeni ile daraltılmasına BOTAŞ tarafından izin verilebilir.
Bu durumda, söz konusu bölge ile ilgili risk değerlendirmesi yaptırılır. Ancak, emniyet mesa-
fesinin daraltılması talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından risk değerlendirmesi sonu-
cuna göre hazırlanacak projenin BOTAŞ tarafından uygun görülmesi ve bu projenin BOTAŞ
gözetiminde yapılması, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak masrafı ödemeyi taahhüt et-
mesi şarttır.

(20) BOTAŞ’a ait veya kontrolündeki telekom-SCADA yer altı kablolarının boru hattı
ile beraber tesis edilmesi halinde, boru hattı için kazılan kanal içine Ek-5’te yer alan tipik çi-
zimde belirtildiği şekilde; mevcut boru hattı yanına tesis edilmesi halinde ise boru hattı aksının
asgari 3 metre paraleline ve Ek-5’te belirtilen derinliğe tesis edilecektir.

(21) Her türlü maden üretim ve işletim tesislerinde yapılacak olan çalışmaların vibras-
yon ve toprak hareketine karşı risk değerlendirmesi yaptırılarak buna göre doğal gaz boru hat-
larına olan mesafesi belirlenir.

Ham petrol ve doğal gaz boru hatları için özel geçiş kuralları
MADDE 8 – (1) Ham petrol ve doğal gaz boru hatları ile otoyol, devlet ve il yolları,

demiryolu, nehir ve benzeri geçişlerin korunmasına yönelik ANSI/ASME B31.4 & ANSI/AS-
ME B31.8 hükümlerine göre alınması gereken önlemler şunlardır.

a) Boru hattı kamulaştırma şeridi üzerinde yapı niteliği taşımayan yaya, otoyol, demir-
yolu, devlet ve il yolları geçitleri ve boru ekseni üzerinde yol, su, elektrik gibi teknik alt yapı
projeleri için her durumda BOTAŞ’ tan izin alınması şarttır. İzin yazısında alınacak tedbirler
ve gerektiğinde bu tedbir kapsamında BOTAŞ tarafından uygun görülecek proje yer alır. Sa-
yılan tedbirler alındıktan sonra BOTAŞ’ın ilgili prosedür ve yazılı talimatları çerçevesinde bu
faaliyetlere izin verilir.

b) İzin başvurularına geçiş projeleri eklenir.
c) Bu projelerin BOTAŞ tarafından uygulanan tipik çizimlere uygun olması gerekir.
ç) Söz konusu tipik çizimler ANSI/ASME B31.4 standardında yer alan Özel Geçişler,

Su Geçişleri, Yer üstü, Köprü Bağlantıları, Demiryolu ve Otoyol, Devlet ve İl yolları Geçişleri
ve Mevcut Boru Hatları Üzerinden Otoyol, Devlet ve İl yolları ve Demiryolu Geçişi paragraf-
larından yararlanılarak hazırlanır.

d) Ayrıca, ANSI/ASME B31.8 standardına göre Demiryolları, Otoyol, Devlet ve İl yol-
ları, Diğer Yollar veya Caddeler Altından Boru Hattı Geçişlerinde Kullanılacak Keson Boruların
Özellikleri ve Tasarım Faktörleri paragrafları ile Çelik Boruların Döşenmesinde Kullanılan Ta-
sarım Faktörleri tablosu dikkate alınır.

(2) Özel Geçişler: Su, nehir, dere, sulama amaçlı kanal, demiryolu, otoyol, enerji iletim
hattı ve yer altı kablo geçişleri özel mühendislik çalışması gerektiren çizimler olup, bunlar
temel mühendislikte farklılıklar içermektedir. BOTAŞ bu geçişler için gerekli olan izinleri al-
mak zorundadır. Mevcut tesislere en az zarar veren ve kamu güvenliğini dikkate alan, sağlıklı
bir mühendislik ve iyi bir boru hattı uygulaması tasarım aşamasında dikkate alınır. Trafiğe veya
geçişe yakın tesis sahiplerinin faaliyetlerine asgari etki yaratan bir inşaat tekniğinin organize
edilmesi gerekir. Yer altında bulunan boru hatlarının inşası sırasında, güzergâh üzerindeki gö-
mülü diğer hizmet hatları ve güzergâh boyunca öngörülen geçiş noktasındaki diğer yer altı
tesislerinin yerlerinin tespiti için gerekli çaba sarf edilir. Yukarıda bahsedilen tesis sahiplerinin
operasyonel hazırlıklar yapabilmesi ve geçiş inşaatının yapılacağı yere temsilcisini göndere-
bilmesi için, bu çalışmalardan olumsuz etkilenen tesis sahiplerine BOTAŞ tarafından önceden
haber verilir.

(3) Demiryolu, otoyol, devlet ve il yolları geçişlerine ilişkin olarak boru hattının bu-
lunduğu konumdan dolayı boruya gelecek zararın önlenmesi ve genel kamu güvenliğinin sağ-
lanması amacıyla aşağıdaki geçiş prosedürlerini kapsar.

a) İletim hattının keson borusuz döşenmesi esas alınır. İletim hattının ve keson boruların
döşenmesi API RP 1102’ye uygun şekilde döşenir. Paslanmaya (korozyona) karşı önlem olarak;
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dış kaplamalı iletim boru hattı keson boruya giriş ve çıkış noktalarında birbiri ile temas etmesini
önleyecek şekilde karşılıklı desteklenir. Ayrıca giriş ve çıkış noktalarında iletim hattı borusu
ile keson boru elektrik iletkenliği olmayan malzeme ile tamamen izole edilerek kapatılır.

b) Keson boru kullanılmaması halinde; demiryolu veya otoyol, devlet ve il yolları altına
döşenmiş iletim hattı borusuna dışarıdan gelen baskı ağırlıklarından ve iç basınçtan kaynakla-
narak oluşan gerilim, boru malzemesinin esneme katsayısının % 90’ını geçemez.

c) Boru hatlarının tasarım ve mühendislik gibi teknik planlama çalışmaları sırasında
bunların demiryoluna paralel gitmesi veya demiryolu altından geçmesi durumunda T.C. Devlet
Demir Yolları Genel Müdürlüğünün ileride yapacağı ikinci ve üçüncü hat inşaası ile trafik gü-
venliği dikkate alınır. Demiryolu altından boru hattı geçirilmesi durumunda, normal ve hızlı
tren güzergâhları ayrı ayrı düşünülerek gerekli hesaplamalar yapılır. Boru üst kotu ile demiryolu
ray üst kotu arasındaki mesafe normal hatlar için en az 2,5 metre ve hızlı tren hatları için en az
4 metre olacaktır. Her iki hat tipi için mutlaka yatay sondaj yöntemi uygulanarak demiryolu
altından geçiş yapılır. Boru hattının devlet demir yolları istimlâk sınırına paralel olarak geçi-
rilmesi zorunlu olduğu hallerde de, BOTAŞ tarafından hazırlanacak olan projeler için Devlet
Demir Yolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

ç) Boru hatlarının teknik planlama çalışmaları sırasında boru hattının otoyol, devlet ve
il yollarına paralel gitmesi veya enine altından geçmesi gibi durumlarda hazırlanacak projeler
için Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

(4) Irmak, çay, dere, sulama amaçlı kanal ve göl gibi su geçişleri sorun oluşturabileceği
için güzergâh geçişlerinde zeminin yapısı, su kıyılarının durumundaki farklılıklar, suyun debisi,
derinliği ve mevsimsel değişikliklerden doğan özel problemler boru hattının tasarımı sırasında
dikkate alınır. Ayrıca, sorumlu düzenleyici kurumlar veya ilgili kamu kuruluşlarının öngördüğü
sınırlamalar yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınır.

a) Hem tasarım, hem inşaat aşamasında işletmenin sürekliliği ve kamunun genel gü-
venliği belirleyici faktördür. Gerekli durumlarda detaylı plan ve projelerin yanında inşaatla
ilgili tüm teknik tanımlar veya teknik şartnameler hazırlanır.

b) Su altı geçişlerinin inşaatında boru et kalınlığının yüksek tutulması, boru hattının
gömülme derinliği ve paslanmaya karşı dış kaplama, borunun dışındaki beton kaplama veya
borunun yüzmesini engelleyici ağırlıkların kullanılması önemlidir. İnşaat aşamasında oluşabi-
lecek borunun bükülmesine ve çökmesine neden olabilecek gerilimlerin oluşmasına karşı ön-
lemler alınır.

c) Boru hattı nehir, dere ve sulama amaçlı kanal geçişlerinde; mukavemetli beton zarf
içerisine alınarak, et kalınlığı arttırılmış özel borular kullanılarak veya uluslararası standart
veya uygulamalar doğrultusunda BOTAŞ tarafından belirlenecek/onaylanacak ilave inşaat ted-
birleri alınarak geçilir.

ç) Gerek yapı güvenliği, gerekse can ve mal güvenliği açısından boru hatlarının konsol
ve köprü üzerlerinden geçişlerine müsaade edilmez. Bu gibi durumlarda boru hatları nehir,
dere veya su kanallarının altından geçecek şekilde projelendirilir.

d) Sulama amaçlı düşük kapasiteli kanal geçişlerinde kanal sağlamlığının bozulmaması
amacı ile boru hattının geçtiği kanal kesimine ait ano boş iken, var ise diğer anolara ve contalara
zarar vermeyecek şekilde ilgili idareye haber vermek suretiyle yerinden kaldırılıp boru hattının
dolgusu yapılır. Daha sonra kanalın o kesiminin altı kaba beton (grobeton) ile doldurularak ka-
nal anosu yenilenir.

e) Büyük kapasiteli su kanallarının geçişi ise yatay sondaj tekniği kullanılarak yapılır.
(5) Yer üstü tesisleri, güzergâh üzerinde fiziki şartların zorunlu kıldığı uçurum, derin

nehir yatağı, bataklık gibi nedenlerden dolayı boru hatlarının yer üstünden asılı olarak geçmek
zorunda kaldığı tehlikeli ve olağan üstü geçişler için yapılır. Boru hattının geçişi için yapılan
bu tesisler kesinlikle insan, hayvan veya motorlu ve motorsuz taşıtların geçişleri için kullanı-
lamaz. Bu tesislerin tasarımı ve inşaatı, düzenleyici ve yetkili kurumların koyduğu kurallar ve
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sınırlamalar çerçevesi içerisinde kalınarak sağlıklı bir mühendislik çalışması ile yapılır. Bunlara
sadık kalmayı sağlamak için, gerekli uygun denetimler yapılır ve gerek görüldüğü durumlarda
detaylı plan ve proje dokümanlarının yanı sıra inşaatla ilgili tüm gerekli teknik tanımlar veya
teknik şartnameler hazırlanır.

(6) Trafoların ve katodik koruma tesisi ile etkileşim yaratabilecek elektrik tesisleri içe-
ren binaların boru aksına 30-170 kV (170 kV dahil) için 20 metreden ve 170-420 kV (420 kV
dahil) için 40 metreden daha yakına yapılmaması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, risk azalt-
ma yöntemleri uygulanarak Ek-3’te belirtilen azaltılmış güzergâh genişliği tablosu dikkate alı-
nır.

(7) Enerji nakil hatları ile doğal gaz ve ham petrol boru hatları arasındaki asgari yakla-
şım mesafeleri; 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuv-
vetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen mesafelerden daha az olamaz. Ayrıca sekizinci,
dokuzuncu ve onuncu fıkralarda belirtilen mesafe ve tedbirler uygulanmalıdır.

(8) Enerji nakil hatları ile doğal gaz ve ham petrol boru hatları arasında, CEN/TS 15280
standardı doğrultusunda AC korozyon yaklaşımı değerlendirmesi yapılır. Bu standardın (6.4.4)
paragrafına göre; boru hattı üzerinde seçilen test noktalarında ölçülecek voltajın (alternatif
akım) toprak direnci 25 Ω (Ohm) metreden yüksek olan toprak türleri için 10 volt, toprak di-
renci 25 Ω (Ohm) metreden düşük olanlar için 4 volt sınırı aşılmayacaktır.

(9) Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri veya is-
tasyonları ile lisanslı depolama tesisleri (tank çiftlikleri, yer altı gaz depoları) emniyet şeridi
içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;

a) Katodik koruma tesisi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,
b) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı, yüksek gerilim enerji nakil hatlarının

tesislerin yakınından geçişi veya tesisi kesecek şekilde döşenmesi,
c) Uzaktan kumandalı hat vanalarını etkileyebilecek röle, GSM istasyonu veya benzer

tesisler,
BOTAŞ’tan uygun görüş alınmaksızın yapılamaz.
(10) Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere

(petrol ve doğal gaz boru hatlarına) olan en küçük düşey uzaklığı; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği içerisinde yer alan Çizelge-8’e göre, hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme
gerilimi ne olursa olsun (1-420 kV) 9 metreden az olamaz. Ayrıca, Rüzgâr Enerji Santrali (RES)
panel direklerinin Boru Hattına olan minimum mesafesi “RES Direk Boyu x 1,20” metre ol-
malıdır.

(11) API 505 standardına uygun olarak Grafik-104’e göre 7,5 metreye kadar olan me-
safe; gaz boru hatları tesislerinin güzergâh alanı içerisinde yer alan her türlü elektrik teçhizatı
patlayıcı ortamda kıvılcım çıkartmayan malzemeden olur.

(12) Boru hattı güzergâh şeridi içerisinde BOTAŞ’tan izin alınmaksızın enerji nakil
hattı direği dikilemez.

(13) Boru hattını kesen telekomünikasyon/data kabloları, enerji kabloları, metalik su
boruları gibi her türlü yer altı yapısı boru hattı güzergâhını mümkün olan en dik açıyla ve me-
talik olmayan bir boru içerisinden geçirilir. Bu geçişte yabancı yapı üzerinde ne tip bir hat ol-
duğunu gösteren bir uyarı bandı serilir ve güzergâhın giriş ve çıkış noktalarına işaret konulur.

(14) BOTAŞ tarafından tesis edilmiş boru hatlarına, aşındırıcı (korozif) şekilde tesir
eden boru hatları, topraklama tesisleri, demir yolları, yüksek gerilim enerji nakil hatları gibi
metalik yapıları tesis eden özel ve tüzel kişiler, bu aşındırıcı etkileri giderecek tedbirleri almakla
yükümlüdür.

(15) Boru hatlarının demir yollarından paslanmaya yönelik olumsuz yönde etkilenme-
sini engellemek amacıyla, bu hatlar ile demir yolları arasındaki asgari mesafenin tespitinde,
CEN/TS 15280 standardı kullanılır. BOTAŞ’ın talepleri doğrultusunda gerekli görülen tedbir-
lerin alınması ve uygun projenin ilgili kurum/kuruluş tarafından hazırlanarak BOTAŞ’ın uygun
görmesi kaydıyla, demiryolunun boru hattına olan emniyetli mesafesi belirlenir.
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(16) Ayrıca genel anlamda hem tasarım ve hem işletme aşamasında, BOTAŞ boru hat-
larının yukarıda bahsedilen dış etkenlerden etkilenme ihtimali sonucunda olası tüm paslanma
risklerine karşı korunması amacıyla; CEN/TS 15280 standardının ön gördüğü tüm tedbirler bu
konudaki sorumlu birim ve/veya daire başkanlığı tarafından alınır veya aldırılır.

(17) Yeni yapılacak boru hatlarında, boru hattı üzerine gelecek şekilde, boru üst kotun-
dan itibaren 60 cm’lik mesafeye toprak altında kalacak şekilde uygun boyutlarda sarı renkli
ikaz bandı yerleştirilir.

(18) BOTAŞ’a ait doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının paralel olarak aynı güzergâh
şeridi içerisinde döşenmesi halinde, hatların aksları arasındaki asgari mesafeler Ek-6’da yer
alan tabloda belirtilmiştir.

(19) BOTAŞ’a ait yeni yapılacak doğal gaz ve ham petrol boru hattının, mevcut boru
hattı, kanal, kanalizasyon ve yol gibi tesislere paralel asgari uzaklığı (yol ve açık kanalların
şev bitiminden itibaren) Ek-7’de yer alan tabloda belirtildiği gibidir (BOTAŞ’a ait veya onun
kontrolündeki SCADA yer altı kabloları hariç).

(20) Boru hatları üzerinde bulunan vana istasyonları, pompa veya kompresör istasyon-
ları ve ölçüm istasyonlarının etrafı tamamen tel çitle çevrilir ve üçüncü şahısların bu istasyon-
ların içine girmesi önlenir.

(21) İletim amaçlı doğal gaz boru hatları üzerine döşenen hat vanaları arasındaki uzaklık
mesafelerinin BOTAŞ tarafından tespitinde ASME B31.8 standardında yer alan ve Ek-4’te be-
lirtilen mesafelere uyulur.

(22) Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının başka bir boru hattı ya da altyapı tesisleri
(kablo, pvc su boruları, kanalizasyon hattı ve benzeri) ile kesişmesi durumunda kesişme açısı
en az 60 derece olmak üzere mümkün olduğunca 90 dereceye yakın olmalıdır. Kesişen veya
paralel giden doğal gaz ve ham petrol boru hatları ile teknik altyapı tesisleri arasındaki emniyet
mesafelerinin 60 cm’den az olmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde bu mesafeler Amerika
Federal Düzenleme Kanunu (CFR) 49-(Paragraf 192.325)’na göre 30 cm’ye (12 inç) kadar
azaltılabilir.

(23) Topraklama sistemlerinden kaynaklanabilecek tehlikeli gerilimlerden boru hattı
tesislerini korumak ve uygun mesafelerin tespiti ile çeşitli topraklayıcı tiplerine ilişkin hesap-
lamalar için 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisle-
rinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(24) Bu Yönetmelikte belirtilen özel durumlar hariç, iletim boru hatlarının başka altyapı
tesisleri ile kesişmesi halinde yere gömülü bulunan boru hattının üzerinde bulunan asgari toprak
tabakasının kalınlığı Amerika Federal Düzenleme Kanunu (CFR 49) Paragraf 192.327’de be-
lirtilen şekilde olur.

(25) BOTAŞ LNG Terminali NFPA 59 A standardının ön görülerine göre projelendiril-
miş ve kurulmuştur. Halkın yerleşim yerinin, kara ve demir yollarının terminal sınırına yaklaşım
mesafesi radyasyon ısı akısında 5 KW/m2 ve gaz yayımında doğal gazın alt patlama limiti olan
LEL (Low Explosive Limit: %5) den az olması durumuna göre belirlenmiştir. Bu mesafe tehlike
kaynağından (LNG Kaçak Toplama Havuzu) BOTAŞ LNG Terminalinde 230 metredir.

(26) Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının bakım onarım ve işletme faaliyetleri için
gerekli olan ve Ek-3’te Azaltılmış Güzergâh Genişliği adı altında belirtilen güzergâh içerisinden
veya kamulaştırma şeridi içerisinden (BOTAŞ’a ait altyapı tesisleri hariç) enerji nakil hattı,
haberleşme kablo hattı, su hattı, doğal gaz hattı, petrol hattı, kanal, kanalizasyon veya yol gibi
altyapı tesislerinin paralel olarak döşenmesine izin verilmez. Ancak zorunlu hallerde bu mesa-
feler; BOTAŞ’ın uygun görüşü ile Ek-7’de belirtilen mesafelerden az olmamak üzere, azaltı-
labilir.

Yerleşim bölgelerinden geçen boru hatlarının planlanma ve yerleştirme kuralları
MADDE 9 – (1) Şehir içi yollarda ve meskûn yerlerde yer altına kurulan BOTAŞ’a ait

boru hatlarının planlanması ve yerleştirilmesinde güvenlik açısından aşağıdaki kurallara uyulur.
a) Yer altına döşenecek boru hatları, mevcut teknik altyapı veya planlanmakta olan

diğer tesisler de göz önünde bulundurularak, birbiriyle uyum sağlayacak şekilde planlanır ve
inşa edilir.
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b) Mevcut kurallara ve anlaşmalara aykırı olmamak şartı ile mevcut tesisler korunur.
Mevcut tesisin kendisine veya işletme kabiliyetine herhangi bir zarar gelmesi ihtimali karşı-
sında, tesis sahibine haber verilir ve gerektiğinde o idarenin izni alındıktan sonra yeni boru
hattının planlanması ve inşa edilmesi yoluna gidilir.

c) Boru hatları zorunluluk olmadıkça kamu arazisinden geçirilir.
ç) Boru hatları, birbiri üzerine döşenmez. Daha yükseğe yerleştirilmesi gereken borular,

toprağın tabii yığılmasından kaynaklanan şevlerin içinden değil, şevde zamanla meydana ge-
lebilecek kaymaların doğuracağı zararlardan kurtarılması maksadı ile daha güvenli güzergâh-
lardan geçirilir.

d) Yolun kenarlarında, ağaçlandırma dışında yeşil alan veya erozyon önleme kuşağı
mevcut olduğunda, doğal gaz ve ham petrol boruları bu alanların altına yerleştirilir. Bu da
mümkün olmadığında doğal gaz ve ham petrol boruları yaya kaldırımına bitişik gidiş şeritleri
altına yerleştirilir.

e) Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının, içme suyu ve pis su tesisatı borularından
daha yükseğe; ancak 30 kV’ye kadar gerilim taşıyan kablolardan da daha derine yerleştirilmesi
esastır.

f) Doğal gaz ve ham petrol boru hatları açık araziden götürülmelidir. Bu mümkün ol-
madığında, öncelikle gaz ve ham petrol boru hatları yan sokaklara veya yan şeritlere yerleşti-
rilir.

g) Toprak hareketine karşı, boru hattının emniyeti için tehlikeli olabilecek zemin hare-
keti ihtimali olan alanlarda, özel tedbirlerle boru hattının emniyeti sağlanır. Sabitleme kitlele-
rinin (ankraj veya benzeri kayma önleyici mühendislik yapısı destekli) tasarımı uygun bir şe-
kilde yapılır. İçbükey ve dışbükey (içbükeye nazaran daha kritik olduğundan) sabitleme kitleleri
ayrı ayrı tasarlanır. Düşey sabitleme kitleleri (payanda ve/veya ankraj destek amaçlı mühen-
dislik yapıları) dişli ve dişsiz olarak, kayma ve devrilme emniyetlerinin hesaplanması, zemin
taşıma ve derinden kayma potansiyeli hesaplanması ile birlikte mutlaka tabii zemin kodu altına
inecek şekilde tasarlanır. Gerekirse, düşey sabitleme kitlesinin zemine ankrajı için donatı veya
benzeri mühendislik elemanı kullanılır. Ayrıca, yatay sabitleme kitleleri içinde gerekli tasarım
hesapları yapılır.

ğ) İnsan, hayvan ve diğer faktörlerden gelmesi mümkün olabilecek tehlikelerden boru
hattını korumak için boruların yerleştirildiği araziden yerine göre yüksek, derin ve suni yapılarla
tehdidin gelebileceği tarafa duvar, set, demir-çelik ve betondan mamul bariyer veya engel, sun-
durma, kanal gibi koruma tedbirleri alınır. Bununla birlikte, korunan yapılar bu emniyet me-
safesi içinde bulunduğunda ve teknik sebeplerden dolayı başka imkân bulunmadığında veya
başka bir taşıma hattının da yapımı ekonomik olmadığında, boruların bu emniyet aralığı içinden
geçirilmesine izin verilir. Özel durumlarda teknik altyapı tesislerinin korunması için yetkili
merciler tarafından yürürlüğe konulan emniyet tedbirlerine uyulur. Doğal gaz ve ham petrol
borularının yerleştirilmesinde uyulması gereken emniyet mesafelerinin (koruma bölgelerinin)
tespitinde aşağıdaki esaslara uyulur.

1) Doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının döşenmesinde, korunması istenen yapılarla
boru ekseninin her iki tarafında ayrı ayrı en az 7 metrelik bir emniyet mesafesi bulunur.

2) Ancak, bununla birlikte söz konusu bu emniyet mesafeleri içinde korunması gereken
alt yapı tesislerinin yerleştirilmeleri kaçınılmaz olduğunda, teknik ve ekonomik sebeplerden
dolayı başkaca bir çözüm de bulunamadığında, bu emniyet bölgeleri içine bu tür boruların yer-
leştirilmesine izin verilebilir.

3) Mecra (güzergâh) şeridi, genel olarak boru eksenin her iki tarafında ayrı ayrı en az
4’er metre olacaktır.

4) Özel durumlarda yapıların korunması için yetkili mercilerce yürürlüğe konulan em-
niyet tedbirlerine de uyulur.
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5) Boru hattı üzerindeki toprak örtüsünün üst örtüsü kalınlığı arazi şartlarına göre be-
lirlenir.

6) Yol trafiği yüküyle yüklenmiş trafik alanları altındaki boruların üst örtüsü en az 1 metre
kalınlığında olur.

7) Demiryolları, otoyol, devlet ve il yolları, nehir yatakları ve hava alanları altına yer-
leştirilen boru hatlarında uyulacak esaslar bu Yönetmelik dikkate alınarak önceden tespit edilir.

8) Yer altına yerleştirilen söz konusu boru hatlarının yakınına, özel tedbirler alınmak-
sızın borular yerleştirildiğinde, bu borular arasında en az, kesişmelerde 30 cm, aynı tür akışkanı
(doğal gazı veya ham petrolü) taşıyan boruların paralel olarak döşenmesinde 30 cm ve farklı
tür akışkanların (doğal gazın ve ham petrolün) taşınmasında kullanılan boruların (paralel ola-
rak) yerleştirilmesinde 50 cm mesafe bulunur. Özel durumlarda % 100 kaynak dikişi kontrolü
gibi uygun tedbirlerin alınması şartıyla bu mesafe, bina cephe hattından veya bina dış kenarın-
dan kaldırım sınırına kadar indirilebilir.

h) Ağaçlandırılması öngörülen alanlara boru hatlarının yapılmasına ilişkin plan ve pro-
jelerin hazırlanmasında, fidan gövdesinin dış yüzeyinden boru kanal kenarına kadar ölçülmek
üzere aradaki mesafe en az 5 metre olmalıdır. Bu mesafenin, söz konusu alanda daha da aşağıda
tutulması mecburiyeti olduğunda, ara bölme duvarı gibi teknik tedbirlerle korunur.

ı) Meskûn alanlarda yapılacak boru hattı sistemlerinde topraklama tesislerden kaynak-
lanabilecek tehlikeli gerilimlerden korunmak ve uygun mesafelerin tespiti ile çeşitli topraklayıcı
tiplerine ilişkin hesaplamalar için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

i) Bu madde meskûn mahallerin dışındaki alanlar ile şehir içinden geçen devlet ve il
yolları altına ve/veya bunların çevresi altına yerleştirilen boru hatlarının planlanması ve yer-
leştirilmesi kurallarını kapsamaz.

j) Bu maddede yer almayan diğer hususlarda TS 10618 sayılı “Şehir İçi Yolları – Teknik
Alt Yapı Tesisleri – Planlama ve Yerleştirme Kuralları” standardı uygulanır.

Boru hattı tesislerinin güzergâh seçimi
MADDE 10 – (1) BOTAŞ Entegre Yönetim Sistemi Prosedürlerine uygun olarak ya-

pılacak güzergâh belirleme ve istimlâk işlemleri 1/250.000, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli ha-
ritalarda, varsa üst ölçek plan kararları da dikkate alınarak ilgili daire başkanlığının denetimi
altında yapılır ve uygun bulunan güzergâh kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak
kesinleştirilir. Kesinleştirme işlemleri sırasında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanununun 27 nci maddesine göre Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınır.

(2) Doğal gaz boru hatları ve tesisleri güzergâhının ve yerleşim yerlerinin seçiminde,
Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak, arazi üzerinde yapılacak inceleme ne-
ticesinde ve aşağıda belirtilen güzergâh seçim kriterleri de uygulanarak alternatifleri ile birlikte
inşaat ve işletme kolaylığı olan en ekonomik güzergâh olmasına dikkat edilir.

(3) Güzergâh belirleme çalışmalarında; arazinin jeolojik ve jeomorfolojik yapısına ait
gözlemsel olarak belirlenen ve boru hattını etkileyebilecek olan jeolojik unsurlar (fay zonları,
duraysız alanlar ile sıvılaşma alanları ve benzeri) dikkate alınır.

(4) Boru hattı güzergâhı düzeç (eşyükselti) eğrilerine dik olmak üzere dağların ve te-
pelerin sırtlarından geçirilir. Yol, vadi tabanı ve dere geçişleri gibi özel geçişler için uygun
yerler tespit edilir. Boru hattı güzergâhının belirlenmesinde yüksek eğime sahip iniş ve çıkış-
lardan, fay hatlarından, heyelanlı alanlardan, bataklıklardan ve sıvılaşmaya neden olabilecek
yapıdaki bölgelerden kaçınılır. Güzergâhın, boru hattı için risk oluşturan bu yerlerden geçme-
sinin zorunlu olduğu durumlarda; söz konusu bu yerler jeolojik etüt raporunda kritik geçiş ola-
rak belirlenir ve yapım aşamasında jeolojik etüt raporunda belirtilen öneriler doğrultusunda
gerekli önlemler alınır. İşletme aşamasında bu kritik yerler yılda 2 defadan az olmamak üzere
periyodik olarak kontrol edilir.
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(5) Güzergâhın belirlenmesinde, çevresel anlamda önem arz eden ormanlar, sit alanları,
sulak alanlar, koruma statüsü olan alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından önem arz eden ekosis-
temler, kıyı ve sahil şeritleri ile özellikle verimli tarım arazilerinin seçilecek güzergâh üzerinde
olmamasına dikkat edilir.

(6) Güzergâh, mümkün olduğunca yollara yakın ve işletme kolaylığı olan, imar planı
olmayan tarıma elverişsiz arazilerden geçecek şekilde seçilir.

(7) Güzergâh seçimi yol ve elektrik gibi işletme unsurlarının da uygun olduğu bir nok-
tada bitecek şekilde yapılır. Güzergâhların bitiş noktalarında en az 25 x 25 metre büyüklüğünde
bir alan belirlenir. Bu alanın yeri, doğal gaz kullanacak ilin kamu kuruluşlarının görüşleri doğ-
rultusunda, sanayi tesisleri ve şehir dağıtımı dikkate alınarak belirlenir.

(8) İmar uygulaması yapılmış alanlardan zorunlu hallerde güzergâh geçirilmesi duru-
munda, ilgili Kuruluşlardan geçiş izni alınarak plandaki imar yolları ve yeşil alanlardan yarar-
lanılır.

(9) İmar planı yapılmış ancak imar uygulaması henüz yapılmamış bölgelerde, hâlihazır
durum ile imar planı arasında farklılık çıkması durumunda, imar planını onaylayan ve uygula-
yan kurum ve/veya idarelerin görüşleri doğrultusunda çalışma yapılır.

(10) Güzergâh, boru hattı yapım tekniğine uygun olacak şekilde belirlenir.
(11) Otoyol, devlet ve il yolları, demiryolu geçiş alanları ile akarsu geçişlerinde boru

hattı yapım tekniğine en uygun olan yerlerden geçiş yapılır ve ilgili kurumlardan geçiş izni alı-
narak güzergâh belirlenmesi yapılır.

(12) Güzergâhın BOTAŞ boru hattına paralel giden bölümünde mevcut boru hattının
kamulaştırma haritasındaki ve/veya son durum (as-built) koordinatlarına göre aplikasyonu ya-
pılacak ve kontrol amacıyla da detektörle mevcut boru hattının tespiti yapılacaktır. Bu tespit
çalışmasında tereddüde düşülen yerlerde İdare tarafından istenildiği takdirde boru hattının üze-
rinin açılması sağlanacaktır.

(13) Baraj ve göletlerde maksimum su kodu, nehir ve derelerde ise taşkın alanı sınırı
dışına çıkılmasına dikkat edilir. Nehir ve dere yatakları mümkünse dik geçilir.

(14) Yabancı boru hatları, raylı ulaşım, enerji nakil hatları gibi katodik korumayı etki-
leyecek benzeri yapılar için bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte diğer ilgili teknik standartlar
dikkate alınır.

(15) Tabiatın ve canlıların yaşamının tehdit edilmemesine dikkat edilir.
(16) Kazıdan çıkan üst örtü toprağı (0-20 cm) dolguda kullanılmaz ve üst örtü toprağı

olarak değerlendirilir.
(17) Boru hattı yapım aşamasından sonra, tüm tesisin yapıldığı son durumu gösteren

yapıldığı gibi (as-built) güzergâh haritalarından oluşan bir dokümantasyon hazırlanır ve Coğrafi
Bilgi Sistemine (GIS) işlenir.

Boru hattı tesislerinin özel güvenlik bölgesi kapsamına alınması
MADDE 11 – (1) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

kapsamında, BOTAŞ veya yetkili makamlarca BOTAŞ ham petrol ve doğal gaz boru hatları
ve bunlara ait tesislerin güvenliği açısından özel güvenlik bölgesi ihdası çalışması başlatılabilir.

(2) Kamulaştırma yapılan özel güvenlik bölgelerine ait arazi (tesis dışındaki boru hatları
hariç) BOTAŞ tarafından tel ve duvar gibi engellerle çevrilir ve 100 ile 200 metre aralıklarla,
bu Yönetmeliğe uygun uyarı ve bilgilendirme levhaları konulur.

(3) BOTAŞ boru hatları ve bunlara ait tesislerin güvenliği, BOTAŞ Genel Müdürlüğü-
nün kurumsal kalite, boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenlikli işletimi faaliyetlerinden so-
rumlu daire başkanlığı ve işletme birimleri tarafından bu Yönetmelik ile özel güvenlik bölgesi
ilan edilen BOTAŞ tesisleri 2565 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre peri-
yodik olarak denetlenir ve sonucu izlenir.

(4) Yetkili makamlarca etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması uygun görülen boru
hattı ve tesisler için özel güvenlik bölgesi öneri dosyaları hazırlanarak BOTAŞ Genel Müdür-
lüğünce bir yıl içerisinde ilgili valiliğe gönderilir.
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Boru hattı tesislerinin güvenli işletimi
MADDE 12 – (1) Petrol boru hatlarının güzergâhlarında servis ve güvenlik yollarının

yapılması ve bu yolların sürekli ıslah edilerek bakımlı durumda tutulması gerekir.
(2) Boru hatlarının güzergâh haritalarının hazırlanması, bu hatların geçtiği yerlerde bu-

lunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına harita ve koordinatların verilmesi, ayrıca güzergâhın
geçtiği arazi sahiplerinin veya üçüncü şahısların bu konuda gerektiği şekilde bilgilendirilmesi
sağlanarak, ham petrol veya doğal gaz boru hatlarındaki sızıntı, yangın ve hırsızlık gibi tehlikeli
durumların BOTAŞ’a acilen bildirilmesi sağlanır.

(3) Boru hattı tesislerinin katodik koruma donanımının işler durumda olması sağlanır
ve tüm katodik koruma tesislerinin performansı en azından yıllık olarak test edilir. Ayrıca, bes-
leme akım katodik koruma tesislerinin düzelticiler gibi güç kaynakları iki ayı aşmayacak ara-
lıklarla kontrol edilir. Katodik koruma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması ve koruma
değerlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve yılda en az iki defa koruma potansiyeli de-
ğerlerinin ölçülmesi zorunludur.

(4) Boru hattı dış kaplaması; alternatif akım voltaj değişimi, doğru akım voltaj değişimi
veya yakın aralık potansiyeli ölçüm metotlarından en az biri kullanılarak en fazla 7 yılda bir
kontrol edilir. Bu ölçümlerden sonra kaplama hasarından şüphelenilmesi durumunda, gerekli
tamir işi kapsamını daha doğru bir şekilde öngörmek için en uygun teknikle ölçüm gerçekleş-
tirilir.

(5) Tesisin tasarımı, yapımı ve işletmeye alınmasına ilişkin verilere ek olarak, akım çı-
kışları ve koruyucu potansiyellere ait kayıtlar da tutulur. Her araştırmadan sonra veriler analiz
edilecek ve en geç bir ay içinde düzeltici tedbirler alınacaktır. Katodik koruma tesisi kuruldu-
ğunda görevli mühendisin gerekli ölçümleri yapabilmesi için ihtiyaç duyulan cihazlar da işlet-
melerde hazır bulundurulur.

(6) Besleme akım tesislerinde polarizasyon süresi içinde aşırı korumayı önlemek için
yapı potansiyeli ve trafo-doğrultucu (T/D) düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yapılacak T/D
ölçümlerinin sıklığı başlangıçta 15 günde bir olup, eğilim belirlendikten sonra ölçümler ara-
sındaki süre uzatılabilir ve istikrarlı duruma gelindikten sonra 2 veya 3 aylık aralığa çıkarılır.

(7) Polarizasyon süresi içinde tesisin yetersiz olması riskine karşı düzenli olarak po-
tansiyel kontrolleri yapılır. Karmaşık bir boru hattı ağında kaplamanın özdirencinin hesaplan-
ması için veya akım geçişi ve dağılımı hakkında veri toplamak için hat akımları ölçülür.

(8) Paslanma belirtileri gösteren eski bir hatta kaplamanın izolasyon değerini anlamak
için bir akım drenaj testi yapılması genellikle en iyi ve en hızlı yöntem olup, katodik koruma
tesisi kurulduğunda borudan toprağa potansiyel, doğrultucuların voltaj ve akım ölçümleri ve
mümkün olan yerde eriyen anotların akım çıkışları düzenli olarak kaydedilir.

(9) Boru hatları ve tesislerinin sabotaj ve hırsızlık yapılma ihtimali yüksek bölgeleri,
ilgili kolluk kuvvetlerinin görüşleri de alınarak belirlenir ve bu bölgelerdeki boru hatlarının
periyodik olarak; kara ve/veya hava araçları, gece görüş dürbünü, termal kamera gibi teçhizat-
larla donanımlı devriye ekiplerince kontrolü yapılır. Bu devriye ekibi uygulaması için BOTAŞ
güvenlik birimleri ile birlikte ayrıca teknik birimlerde çalışan personelden de istifade edilir ve
gerektiği takdirde mahallin en büyük mülki idare amiri vasıtasıyla kolluk kuvvetlerinden yar-
dım istenir.

(10) ANSI/ASME B31.4/8’e göre tasarlanan boru (örneğin; pig kapanı veya ana hat
vana istasyonları çiti içindeki boru tesisi) erozyon veya paslanmanın olabileceği noktalarda
görsel yollarla ve ultrasonik et kalınlığı ölçümleriyle (UT) yıllık bazda denetlenir. İki yıldan
sonra denetim sıklığı işletmelerden sorumlu ünite başkanlığı tarafından hazırlanacak yıllık boru
hattı güvenlik planına uygun hale getirilir. Yer üstündeki borularda paslanma belirlendiği zaman
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veya bozulmuş kaplamadan şüphelenildiğinde; gömülü borular da denetlenir. En azından, her
10 yılda bir harici kaplamanın güvenliğini kontrol etmek için gömülü borular belirli noktalarda
açığa çıkarılır.

(11) İzolasyon ekleri ve elektriksel izolasyon kapasiteleri, kimyasal enjeksiyon tesisleri
ile örnekleme noktaları, enstrümantasyon, kontrol ve koruyucu ekipmanlar yılda birer defa de-
netlenir ve ayarların boru hattının işletme sınırları içinde kaldığı kontrol edilir. Ayrıca, basınç
rahatlatma vanaları (PRV) her 2 yılda bir, acil durum kapama vanaları (ESDV) yılda 3 kere,
ana hat vana istasyonları 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kere test edilir. Sahanın durumu, ikaz
işaretleri ve çit ile anahtarların mevcudiyeti de kontrol edilir.

(12) Boru hatlarının iç kısmının sürekli olarak temiz kalmasını sağlamak, bunun ya-
nında iç ve dış paslanma durumunun tespiti için Ek-8’de yer alan tabloda belirten aralıklarda
pig atılması veya ultrasonik et kalınlığı ölçümünün (UT) yapılması gerekir. Bu sürelerin tespi-
tinde boru hattının diğer kontrol yöntemleri sonuçları ve işletme koşulları dikkate alınır.

(13) Ultrasonik et kalınlığı ölçümleri yapılması için dâhili paslanmanın olması ihtimali
en yüksek yerler seçilir. Ultrasonik et kalınlığı ölçümleri el ile yapılır ve boru hattının asgari
1 metrelik kısmını kapsar. Hasarlar belirlendiği zaman, detaylı bir hasar tespit haritası oluşturmak
için otomatik bir ultrasonik et kalınlığı taraması gerçekleştirilir. İlk ölçüm borunun tüm çepe-
rinden alınır. Hasar olması durumunda takip denetimleri otomatikleştirilir ve 6 ayda bir yapılır.
Eğer bir hasar bulunmazsa, bir sonraki denetimde kontroller ilave konumlarda gerçekleştirilir.

(14) Eğer hatlarda dâhili paslanmaya rastlanırsa, 6 ayda bir paslanma büyümesini izle-
mek için, seçilmiş birkaç konumda (en az 2 adet) kalıcı ultrasonik et kalınlığı izleme çukurları
veya ölçüm noktaları oluşturulur. Paslanma kuponu okumalarını doğrulamak için, mevcut pas-
lanma izleme çukurlarından/ölçüm noktalarından da ultrasonik et kalınlığı ölçümleri alınır. Bu
metod, kupon sonuçlarının paslanma tasarım kriterinden fazla paslanma gösterdiği tüm yerlerde
kullanılır.

(15) Boru hattı güzergâh şeridi (ROW) açık bir şekilde işaretlenir, hatta tam bir erişim
ve hat güzergâhı boyunca ulaşımın her zaman yapılabilirliği sağlanır. Güzergâh şeritleri veya
mecraları tüm engellerden ve hattın güvenliğini tehdit edebilecek veya tam erişimi engelleyecek
üçüncü taraf faaliyetlerinden arındırılır. Güzergâhlar arazi veya havadan asgari ASME B31.8
veya ASME B31.4 de belirtilen sürelerde olmak üzere periyodik olarak kontrol edilerek kayıt
altına alınır. Bu düzenli gözetlemelerde; sızıntılar, üçüncü tarafların faaliyetleri, özellikle haf-
riyat ve yetkisiz araç geçişleri, geçiş hakkı şeridi, kuru nehir yatakları ve yol geçişlerinde bo-
runun örtüsü ve konumu, toprak çökmesi, boru hattı işaretleri ve bariyerlerinin durumu kontrol
edilir.

(16) Detaylı güzergâh şeridi veya mecra araştırmaları yıllık bazda gerçekleştirilir ve
güzergâh şeridi boyunca arazi kullanımındaki değişiklik ile nüfus yoğunluğu dikkate alınarak
emniyet mesafesi yeniden değerlendirilir. Kurumuş dere yatağı geçişleri gibi özel noktalar daha
sıklıkla, örneğin ağır bir yağmurdan sonra denetlenir. Yer üstü hatları, harici paslanma şüphe-
lenilen yerlerde yılda bir kere kontrol edilir. Hatlar desteklenir ve esintiyle biriken kumdan te-
mizlenir.

(17) İletim hatlarında yapılacak tamiratlar ile hot-tap çalışmaları bu konuda hazırlana-
cak el kitapları ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

(18) Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının Ek-8’de belirtilen pig atma işlemlerini
yerine getirmek üzere işletmeler bünyesinde teknik birimler oluşturulur, bu birimlerde çalışan
personelin eğitimleri 14’üncü maddede belirtildiği gibi düzenli olarak yapılır ve ihtiyaç duyulan
cihaz ve donanımlar işletmelerde hazır tutulur.

(19) Doğal Gaz Hat vanası, pig istasyonu gibi tesislerde; gaz boşaltma (vent) noktasın-
dan asgari 200 metrelik alan için yapılacak risk değerlendirmesi doğrultusunda gerekli önlemler
alınmadan gaz boşaltma işlemi yapılamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durumlarda Müdahale, Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi, Mülki İdare

Amirleriyle İşbirliği ve İhbarda Bulunanlara Verilecek Ödüller

Acil durumlarda müdahale
MADDE 13 – (1) BOTAŞ, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsa-

mında tesislerinin her biri için (doğal gaz ve petrol) doğal afetlerden, sabotajdan, bakım ve iş-
letme eksikliklerinden yahut sair sebeplerden kaynaklanabilecek, toprağa, su ve çevresine, ha-
vaya, bitki örtüsüne ve hayvanlara, yerleşim birimlerine yönelik tehlikeler için risk değerlen-
dirmesi yapar. Risk değerlendirmesine göre ortaya çıkması muhtemel acil durumları tanımlayıp
tespit eder. Acil durumların ortaya çıkması durumunda BOTAŞ, krizi yönetecek organizasyonu
sağlar ve bu işten sorumlu personele gerekli eğitimi verir ya da verdirir. Bu amaçla; işletmelerde
yılda bir kez olmak üzere belirli bir senaryo dâhilinde acil müdahale ekipleri tarafından tatbikat
yapılır. Tatbikat sırasında tespit edilen eksiklikler en kısa zamanda giderilir ve tatbikat sonucu
bir rapor halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak
ekipmanları da içeren hususlar boru hattı tesislerinin işletilmesi ile ilgili uygulama el kitapla-
rında belirtilir. Bu kitaplar, tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur ve gerektikçe
güncel hale getirilir. Ayrıca, acil durumlarda yapılacak müdahaleler konusunda; “Acil Durum
Prosedürü” (BOT-PRO-KÇB-GEN-111) dokümanında yer alan hususlara uyulur.

(3) Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, donanım, alet ve malzemeler hazır
bulundurulur. Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkânları hakkında ilgili makam-
lara bilgi verilir. Acil durum halinde, hazırlanan el kitapları doğrultusunda gerekli emniyet ted-
birleri alınarak müdahale yapılır. Etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli
önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile eş güdüm sağlanır. Acil durum halinde, ilgili
mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak sorumlu BOTAŞ birimleri tarafından
müdahalede bulunulur.

(4) Aydınlatma üniteleri, yıkama makineleri, bariyerler, yağ emici şilteler ve sorbentler,
portatif depolama tankları, yangın söndürme tüpleri ve kişisel koruyucu donanımı gibi gerekli
acil müdahale donanımlarının istasyonlar ve terminallerde hazır tutulması sağlanır.

(5) Ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesisleri hırsızlık olaylarına karşı gözetim ve de-
netim altında tutulması amacıyla telekomünikasyon veya haberleşme ve SCADA gibi gelişmiş
son teknolojik teçhizatlarla donatılır. Hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik caydırıcı tedbirler
için sorumlu kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılır.

(6) Ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin deniz geçişlerinde boru hatlarının
denize girdiği ve çıktığı noktaların her iki tarafında, petrol ve gaz boru hattı tesislerinin deniz
kıyılarında kurulan liman, iskeleler ile yer altı ve yer üstü depoları dahil terminal tesislerine
ilişkin acil müdahale planlarının hazırlanması ve olay meydana geldiğinde müdahaleye ilişkin
tüm hazırlık çalışmaları 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair
Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların
Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat kapsamında
yapılır.

Görevli personel
MADDE 14 – (1) Tesislerin işletilmesinde, personelin görev tanımı, eğitimi ve değer-

lendirilmesi ile eğitim yenileme sürelerini kapsayan program hazırlanır.
(2) Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı sıvı ve gazların özellikleri ile

potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilir. Ayrıca, ilgili personel
kendi görev alanlarında uygulamalı eğitime tabi tutulur. Tesislerde, eğitimi başarılı şekilde ta-
mamlayan personel görevlendirilir. Eğitim birimleri, merkezde ünitelerin, taşrada işletme bi-
rimlerinin görüşlerini alarak, yıllık eğitim programını en geç Ekim ayı sonuna kadar hazırlar.
Hazırlanan eğitim programı müteakip yılın başından itibaren yürürlüğe girer.
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Mülki idare amirleriyle işbirliği
MADDE 15 – (1) BOTAŞ, 11 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde güvenliğini

sağladığı kendi boru hattı tesislerine yönelik kendi güvenlik tedbirleri yanında, boru hatlarının
geçtiği veya tesislerin bulunduğu il ve ilçelerdeki mahallin en büyük mülki idare amirinden
ilave güvenlik tedbirleri alınmasını talep eder. Bu amaçla BOTAŞ, gerek görülen bina, tesis,
malzeme, araç, teçhizat ve benzeri ile birlikte bilgi, belge ve dokümanların tedarikini sağlar.
Mahallin en büyük mülki idare amiri başkanlığında güvenlik birimlerinin katılımı ile yılda bir
defadan az olmamak üzere önceden kararlaştırılan zamanlarda güvenlik toplantıları yapılır.

İhbarda bulunanlara verilecek ödüller
MADDE 16 – (1) Boru hattı tesislerinin doğal afetlerden (toprak kayması, sel, deprem

ve benzeri) kaynaklanan hasarlar ile kazı, hırsızlık gibi etkenlerin neticesinde boru üzerinde
meydana gelebilecek ezilme ve bükülme veya sızıntı gibi mevcut ve muhtemel tehditlerin or-
tadan kaldırılması veya zararın artmasının önlenmesi amacıyla yapılacak ihbarlar için BOTAŞ
tarafından ücretsiz ihbar hattı tesis edilir. İhbarda bulunmakla beraber, zararın artmasını veya
muhtemel zararın ortaya çıkmasını önleyenlere BOTAŞ Ödül Yönergesine göre ödül verilebilir.
İhbarda bulunanlarla ilgili bilgiler gizli tutulur.

(2) Boru hattı tesisleri ile ilgili üçüncü şahıs ve kurumları bilgilendirmeye yönelik tek
sayfa el broşürleri hazırlanır. Bu broşürlerde boru hattının taşıdığı risk ve acil durumlarda haber
verme konusu dâhil yapılması gereken ilk işlemler belirtilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetlerde görevli BOTAŞ personeli ve
kendi kuruluş mevzuatı uyarınca bu faaliyetlerin güvenliğinden sorumlu olan diğer kamu per-
soneline bu madde kapsamında ödül verilmez.

İhtilaf ve tereddüt halinde yapılacak işlem
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında BOTAŞ ile üçüncü şahıslar

arasında çıkan ihtilafların hallinde ve Yönetmelik hükümlerinin yorumlanmasında tereddüde
düşülen konuların açıklığa kavuşturulmasında Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 6/1/2011 tarihli ve 27807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru

Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Ya-
pımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut hat vanaları ve kaçak tespit programı kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliğe uymayan hat vanalarının

bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olanlar ile değiştirilmesine ilişkin uygulama planı
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.

(2) Ham petrol ve/veya doğal gaz boru hatlarında henüz kaçak tespit programı kulla-
nılmayan terminallere ve istasyonlara yönelik uygulama planı bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.

El kitaplarının hazırlanması ve uygulama planı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken el kitapları

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içinde hazırlanır.
(2) Doğal gaz ve petrol boru hatlarının güzergâh haritalarının sayısallaştırılması ile

“Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının” EPDK’ya onaylattırılması ile bu Yönetmelik ile geti-
rilen pig atılması gibi diğer dönemsel işlerin yapılmasına ilişkin uygulama planı bu Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar

ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yat çekek yeri hariç, yeni tersane,
tekne imal ve çekek yeri yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni ve-
rilmesi ile mevcut olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerine ilişkin iş ve işlemler ve mevcut
irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yat çekek yerleri hariç olmak üzere, Hazinenin özel

mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde ön
izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen,  tersane, tekne imal ve çekek
yerleri ile bu alanlar üzerinde mevcut veya yeni yapılacak olan tersane, tekne imal ve çekek
yerlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşın-

maz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları ile
13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asıl alan: Tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı için irtifak hakkı tesis edilen

ve/veya kullanma izni verilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,

b) Asıl alana ilave alan: Tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı kapsamında asıl
alana ilave olarak irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya kullanma izni verilmiş olan alanları ve bu
alanlar ile proje bütünlüğü açısından henüz sözleşme yapılmaksızın birlikte kullanılan, ilgili
kuruluşlarca onaylı imar planı ve uygulama projesi bulunan ve İdarece muhafazası uygun gö-
rülen mevcut alanları,

c) Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren
ayrıntılı fizibilite raporunu,

ç) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),
d) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi veya su araçlarına bakım,

onarım, kışlatma ile teknik altyapı ve yönetim hizmeti veren tesisi,
e) Hasılat payı: İrtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen alanlar üzerinde

bulunan tesisin işletilmesi halinde hak lehtarınca ve/veya izin sahibince, münhasıran sözleş-
meye konu alanın üzerinde yapılan faaliyet sonucunda elde edilecek toplam yıllık hasılattan
Hazineye ödenecek binde bir (% 0,1) oranındaki payı,

f) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerleri,
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g) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını (Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü),

ğ) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya
mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz
veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

h) Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri
yatırımı yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan
bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli,

ı) Komisyon: 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ben-
dinde tanımlanan ve 17 nci maddesine göre oluşturulan illerdeki komisyonu,

i) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler
lehine Bakanlık tarafından verilen izni,

j) Mevcut tesis: 18/4/2013 tarihinden önce Hazine taşınmazları üzerinde tersane, tekne
imal ve çekek yeri yapılmak amacıyla irtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmesi düzen-
lenen tesisler ve ön izin sözleşmesi devam edenler ile yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edi-
len ve/veya kullanma izni verilen alanlar ile proje bütünlüğü bulunan ve birlikte kullanılması
zorunlu olan, müstakil kullanımını mümkün olmayan ek alanlar, onaylı imar planlarında tesis
olarak belirlenmiş bölgelerde 18/4/2013 tarihi itibariyle en az beş yıl süreyle tesis olarak söz-
leşmeye bağlı olmaksızın kullanılan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdare kayıtlarında
tespit edilen ve İdarece muhafazası uygun görülen tesisleri,

k) Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz,
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya
da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi
için Bakanlık tarafından verilen izni,

l) Sözleşme: Bakanlık ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek irtifak hakkı
ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini,

m) Tekne imal ve bakım yeri: Boy sınırlaması olmaksızın ahşap yat imalatı ile tam boyu
yetmiş beş metreye kadar veya İdare tarafından yapılan inceleme sonucuna göre kara ve de-
nizdeki fiziksel şartların uygun bulunması halinde yüz yirmi beş metreye kadar her türlü gemi
ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya birkaçının yapılmasına
imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi,

n) Termin plan: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma sü-
relerini gösteren İdarece onaylı planı,

o) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım, onarım ve ta-
dilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan en az elli metre deniz cephesine
sahip ve gemi inşa kapasitesi belirlenmiş, teknik ve sosyal alt yapısı, yönetim, destek, bakım,
onarım ve depolama birimleri de bulunan kıyı yapılarını (deniz cephesine ilişkin sınırlama
İdare tarafından uygun görülen hallerde yüzde on oranında azaltılabilir),

ö) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerinden herhangi biri veya birkaçını,
p) Yeni tesis: Mevcut tesis kapsamında olmayan tesisi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mevcut Tesis, Yeni Tesis ve İstenen Belgeler

Mevcut tesisler
MADDE 5 – (1) Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılmak amacıyla 18/4/2013 ta-

rihinden önce lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adlarına kullanma izni verilen yatı-
rımcılar tarafından;

a) Bakanlığa başvuruda bulunulması,
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b) Sözleşmeden doğan ve varsa ödenmeyen irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedel-
leri, hasılat payları ile varsa bunların gecikme zamlarının tamamının ödenmesi,

c) İrtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilmiş taşınmaza ilişkin olarak, hak lehtarı
ve/veya kullanma izni sahibi tarafından Bakanlık aleyhine açılmış varsa davalardan tüm yar-
gılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi,

koşullarıyla irtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmelerinin devri dâhil 18/4/2013
tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme değişikliğinin yapıldığı tarihe kadar olan süre için
tahsil edilen irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedelleri ile hasılat payına ilişkin gerekli mah-
sup ve iade işlemleri yapılmak suretiyle mevcut sözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ve
oranına ilişkin hüküm bulunsun veya bulunmasın bu hükümler, toplam yıllık hasılatın binde
biri oranında hasılat payı alınacağı ve ayrıca irtifak hakkı ve kullanma izni bedeli alınmayacağı
yönünde düzenlemeler yapılmak suretiyle mevcut sözleşmelerde gerekli değişiklikler yapılır.

ç) Bu fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde, 18/4/2013 tarihinden önceki döneme ilişkin
irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarının iadesi ve mahsup edilmesi
yönünde herhangi bir işlem yapılmaz.

(2) Hazine taşınmazları üzerinde ön izin sözleşmesi devam edenlere; mevcut sözleş-
melerinden doğan borçlarının olmaması, ön izne konu taşınmaza ilişkin olarak varsa Bakanlık
aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edil-
mesi ve ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla toplam yıllık hasılatın binde biri
oranında hasılat payı üzerinden bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir.

(3) Yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen alanlar
ile proje bütünlüğü bulunan, birlikte kullanılması zorunlu olan ve müstakil kullanımı mümkün
olmayan ek alanlar üzerinde hak lehdarı tarafından irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanma izni
verilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde; talep edilen ek ala-
nın yüzölçümü de dikkate alınarak 11 inci maddeye göre belirlenecek katılım payı tahsil edi-
lerek ek alan için hak lehtarı lehine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kul-
lanma izni verilir.

Sözleşmelerin tek bir sözleşmeye dönüştürülmesi
MADDE 6 – (1) Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla lehlerine irtifak

hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından talep edilmesi hâlinde,
asıl alanın ve asıl alana ilave verilen alanların irtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmeleri;
yeni sözleşme tarihine kadar, mevcut sözleşmelerden doğan ve varsa ödenmeyen irtifak hakkı
ve/veya kullanma izni bedelleri, hasılat payları, varsa bunların gecikme zamlarının tamamının
ödenmesi kaydıyla, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmadan, sözleşmelerinde ha-
sılat payı alınacağına ve oranına ilişkin hüküm bulunsun veya bulunmasın, toplam yıllık hası-
lattan alınacak binde bir oranındaki pay üzerinden Bakanlık tarafından tek bir sözleşmeye dönüş-
türülebilir.

(2) Ayrıca, tesis yatırımı kapsamında asıl alana ilave olarak irtifak hakkı tesis edilen
ve/veya kullanma izni verilen alanlar ile proje bütünlüğü açısından henüz sözleşme yapılmak-
sızın birlikte kullanılan, ilgili kuruluşlarca onaylı imar planı ve uygulama projesi bulunan ve
İdarece muhafazası uygun görülen mevcut alanlar da, yeni sözleşme tarihine kadar varsa öden-
meyen ecrimisil bedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi suretiyle bu alanın yüzöl-
çümü de dikkate alınarak 11 inci maddeye göre belirlenecek katılım payı tahsil edilerek birinci
fıkrada belirtilen şekilde düzenlenecek yeni sözleşmeye dâhil edilir.

Yeni tesis alanları
MADDE 7 – (1) Hazine taşınmazları üzerinde yeni tesis yatırımı yapmak isteyen ya-

tırımcılar öncelikle avan projeyle birlikte İdareye başvururlar.
(2) İdare, yatırımcıların talepleri olmadan da yeni tesis yapılmasında yarar gördüğü Ha-

zine taşınmazlarını kendisi de belirleyebilir.
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(3) İdare, belirlediği veya yatırımcılar tarafından talep edilen alanları, yeni tesis yapıl-
ması amacıyla tüm isteklilere ilan yoluyla duyurur.

(4) İdare, ilana çıkmadan önce Bakanlıktan bu alanla ilgili tesis amaçlı yatırım izni ve-
rilmesini talep eder. Bakanlık, değerlendirilmesinde ve üzerinde yeni tesis yapılmasında sakınca
bulmadığı yerler hakkında uygun görüşünü İdareye bildirir.

(5) Sözleşme süresinin sona ermesi ve/veya sözleşmenin iptal edilmesi nedeniyle söz-
leşmesi gereğince Hazineye intikal eden tesisler yeni tesis olarak değerlendirilerek işlem ya-
pılır.

İlan
MADDE 8 – (1) İdare tarafından; Hazine taşınmazları üzerinde yeni tesis yapılması

amacıyla Bakanlıkça irtifak hakkı tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine esas ol-
mak üzere, avan projelerin sunulması için ilana çıkılır. İlan, Resmî Gazete’de veya Türkiye
genelinde dağıtımı yapılan ve günlük tirajı yüz binin üzerinde olan gazetelerin birinde beş gün
ara ile iki kez yapılır.

(2) İlanda;
a) Yatırımın yapılacağı taşınmazın bulunduğu il, ilçe, mahalle, köy, mevkii, pafta, ada,

parsel numarası ve yüzölçümü ile katılım payı bedeli ve varsa alınacak muhdesat bedeli,
b) Taşınmazın imar durumu,
c) Yapılacak yatırımla ilgili asgari teknik bilgiler,
ç) Yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğu,
d) Başvuruların hangi tarih ve saate kadar ve nereye yapılacağı,
e) Tesis edilecek irtifak hakkının ve/veya verilecek kullanma izninin süresi,
belirtilir.
Yatırımcıdan istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 9 – (1) Yatırımcılardan yapılacak tesisin özelliğine göre;
a) Yatırımcının; adı, soyadı, unvanı, faaliyet konusu, adresi, telefon, faks ve e-posta ad-

resi,
b) Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi,
c) Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli,
ç) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil

Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,
e) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/tem-

silcilerin yetki belgesi,
f) Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısım-

ları üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgi, yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu
yatırım için planlanan finansman kaynağı,

g) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,
ğ) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,
h) Varsa kızakların türleri ve ebatları,
ı) Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları,
i) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,
j) Yıllık çelik işleme kapasitesi, gemi adedi, yıllık gemi tonajı/cgt, dwt, gross ve en bü-

yük gemi boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgilerden birkaçını içeren yeni gemi inşa kapasitesi,
k) Tesis çekek yeri olarak kullanılacaksa gemi boyutlarına göre kışlama yapılacak gemi

ile bakım onarımı yapılacak gemilerin sayısını içerecek şekilde çekek yeri kapasitesi,
l) Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük gemi tonajı,
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m) Tesise ait genel yerleşim planı,
n) Termin planı,
o) Tesiste kullanılacak kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri,
ö) Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri,
istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Katılım Payı, Tahsis ve Yatırım Süreci

Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı ve İdareye teslim

edilen dosya İdare tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje,
yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi
işin niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak İdarece belirlenecek usul ve esaslar kapsa-
mında teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda İdare tarafından uygun bulunan
bir veya birden fazla yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya
kullanma izni verilmesine yönelik katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere Bakanlığa
bildirilir.

Katılım payı
MADDE 11 – (1) Katılım payı bedelleri; yüzölçümleri 5.000 m²’den az olan alanlar

için 100.000.-TL, 5.001 ilâ 10.000 m² arası olan alanlar için 200.000.-TL, 10.001 ilâ 20.000
m² arası olan alanlar için 300.000.-TL, 20.001 ilâ 100.000 m² arası olan alanlar için 400.000.-
TL, 100.001 m² üstü olan alanlar için 500.000.-TL’dir.

(2) Tekne imal ve çekek yerlerine ilişkin katılım payı bedelleri yüzde elli indirimli ola-
rak belirlenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen değerler her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) ora-
nında arttırılmak suretiyle güncellenir.

(4) Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince Ha-
zineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine
ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı be-
deli muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilir.

Komisyonca yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) İdare tarafından başvurusu uygun bulunan bir veya birden fazla ya-

tırımcının bilgi ve belgeleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça bu bilgi ve belgeler Hazine ta-
şınmazının bulunduğu yerdeki valiliğe (defterdarlık) iletilir.

(2) Komisyonca katılım payı üzerinden artırım ihalesinin yapılacağı yer, gün ve saati,
yüzde üç oranındaki geçici teminatın yatırılacağı yer, başvurusu uygun bulunan yatırımcıların
adreslerine tebliğ edilir. Yatırımcılar tarafından; geçici teminatın ödendiğine ilişkin belgenin
aslı ile birlikte katılım payı bedeli üzerinden teklif edilen katılım payı tutarının yer aldığı teklif
mektupları; üzerinde adı, soyadı veya unvanı ile tebligata esas açık adresi yazılı olan kapalı
zarfın içinde belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilir. Komisyon tarafından
yatırımcıların huzurunda açılan teklif mektuplarından çıkan en yüksek bedel üzerinden artırma
ihalesi yapılır. Bu artırma ihalesi sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı üze-
rine ihalenin yapılmasına karar verilir. Üzerinde ihale kalan yatırımcı, kararın kendisine tebli-
ğini izleyen günden itibaren on beş gün içerisinde katılım payını yatırarak sözleşme düzenlemek
zorundadır.

İrtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi
MADDE 13 – (1) Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine ta-

şınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma
izni verilir.
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(2) Gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve
benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama
projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların
alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmeliğe göre ön izin verilir ve bu süre İdarenin uygun görüşü ile uzatılabilir.

(3) Ön izin verilmesi gereken hallerde, ön izin dönemi için ayrıca bedel alınmaz. Ön
izin yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve süresi sona ermeden hak lehtarının taahhüdün-
den vazgeçmesi nedenleriyle ön iznin feshedilmesi halinde katılım payı iade edilmez.

(4) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dışında yerine getirilmesinin
mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde İdarenin görüşü de alınmak suretiyle ön izin söz-
leşmesi Bakanlıkça feshedilir ve tahsil edilen katılım payı faizsiz olarak iade edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yeni tesis yapılması amacıyla birden fazla tesisin bu-
lunacağı kooperatif veya ortak şirket yapısında olan yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edi-
lecek ve/veya adına kullanma izni verilecek alanların toplamı en az yüzbin metrekarenin üze-
rinde ise, bu alanların en az yüzde onluk bir kısmını Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil mü-
dahale merkezi, tersane faaliyetleri için ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları
için İdareye bırakılacağı yönünde kooperatiflerin veya ortak şirketlerin irtifak hakkı ve/veya
kullanma izni sözleşmelerine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu İdarece belir-
lenir ve bu alanın tasarruf hakkı İdareye bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı yatırımcı-
lardan tahsil edilecek katılım payından düşülür.

Yatırıma başlama ve bitirme süresi
MADDE 14 – (1) İrtifak hakkı tesisine ve/veya kullanma iznine konu taşınmazın ve/veya

yerin hak sahibine, izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat
ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin pla-
nına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı ha-
linde İdarenin görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından bir yıla kadar uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Devri, Denetim ve Yaptırımlar

Sözleşme devri
MADDE 15 – (1) Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adla-

rına kullanma izni verilen ve yatırımı tamamlanmış tesislere ilişkin sözleşmelerin kısmen veya
tamamen üçüncü kişilere devrinin talep edilmesi halinde; varsa Hazineye olan borçların ge-
cikme zammı ile birlikte ödenmesi, sözleşmelerine olan aykırılıkların Bakanlıkça verilen süre
içerisinde giderilmesi, bu yatırımcılar tarafından irtifak hakkından ve/veya kullanma izninden
dolayı Hazine aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şart-
sız feragat edilmesi ve Bakanlıkça hazırlanacak yeni sözleşme koşullarının kabul edilmesi kay-
dıyla, İdarenin görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça izin verilebilir.

(2) Hak lehtarının şirket olması halinde, irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni
verilen tarihteki ortaklık yapısına göre, daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin yüzde elli-
sinden fazlasının devri sonucunu doğuracak işlemler sözleşmenin devri olarak kabul edilir.

(3) Yatırımı tamamlanmamış tesislere ilişkin sözleşmelerin üçüncü kişilere devri ile şir-
ket hisselerinin yüzde ellisinden fazlasının devrine izin verilmez.

(4) Ön izin sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz.
Denetim ve yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Bakanlık ve İdare, irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni

verilen taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
(2) Yatırımı devam eden tesisler için yapılan denetimlerde termin planına uygun hareket

edilmediğinin tespiti halinde İdare, yatırımın termin plana uygun hale getirilmesi için altı aylık
süre verir. Bu sürenin yetersiz kalması durumunda İdarenin uygun görüşü alınması ve 14 üncü
maddedeki süreleri aşmaması şartıyla termin plan revize edilebilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi
MADDE 17 – (1) İrtifak hakkı ve/veya kullanma izni, sözleşme süresinin bitimi ile

sona erer. Ancak, sözleşme süresi sona eren irtifak hakkı ve/veya kullanma izni lehtarı yatı-
rımcılar tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça belirlenecek koşulların bu yatırımcılar tara-
fından itiraz ve dava edilmeksizin kabul edilmesi halinde, sözleşmeye konu Hazine taşınmazları
üzerinde bu yatırımcılar lehine doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir ve/veya kullanma izni
verilebilir.

(2) 16 ncı madde kapsamında yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda; tesisin amacı
dışında faaliyette bulunduğunun ve diğer hata veya noksanlıkların tespit edilmesi halinde, İda-
renin de görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından
bu aykırılık, hata ve noksanlıkların giderilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması duru-
munda sözleşme, İdarenin talebi üzerine Bakanlık tarafından feshedilir.

(3) İrtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi
hâlinde; diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Hazine taşınmazı üzerindeki
taşınır nitelikte olanlar hariç tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda, tazminat veya bedel
ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya
adına kullanma izni verilen yatırımcı veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir hak ve taz-
minat talep edilemez.

İstisnalar
MADDE 18 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında kalan işlemler, 2/7/1964 tarihli

ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınan harçlardan müstesnadır.
Uygulanacak hükümler
MADDE 19 – (1) Yatırımcı proje gereğince yaptığı veya yapacağı tesis ile ilgili her

türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet

İhale Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu,  3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Ka-
nununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yö-
netmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İdarece muhafazası uygun görülen tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Onaylı imar planlarında tesis olarak belirlenmiş bölgelerde

18/4/2013 tarihi itibariyle en az beş yıl süreyle tesis olarak sözleşmeye bağlı olmaksızın kul-
lanılan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdare kayıtlarında tespit edilen ve İdarece muha-
fazası uygun görülen mevcut tesisleri kullanan yatırımcı/yatırımcılar tarafından bu Yönetme-
liğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde İdareye müracaat edilmesi halinde ve söz-
leşme tarihine kadar varsa ödenmeyen ecrimisil bedellerinin gecikme zamları ile birlikte öden-
mesi kaydıyla, bu tesislerin bulunduğu alanlar üzerinde yatırımcılar lehine doğrudan yirmi yıla
kadar irtifak hakkı tesis edilebilir ve/veya kullanma izni verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında kalan tesislere ilişkin olarak; varsa ilgili tesisin, yoksa aynı
bölgedeki emsal nitelikteki tesislerin öncelikle varsa kesinleşen, kesinleşen yoksa ödenen 2012
yılı, yoksa 2011 yılı ecrimisil bedellerinin, ecrimisil bedelleri yoksa 2012 yılı için kesinleşen,
kesinleşen yoksa ödenen emsal irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerinin, bunlar da yoksa
aynı yıllara ilişkin rayiç irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedellerinin Türkiye İstatistik Ku-
rumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle güncellenerek tespit edilen bedelin yirmi katı
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üzerinden Bakanlık tarafından ilgili yatırımcı ile yapılan arttırma ihalesi sonucunda belirlenen
ve bir defaya mahsus olmak üzere alınan bedel, katılım payı olarak ilgili muhasebe birimine
yatırılır. Bu katılım payı bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, katılım payı be-
delinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanunî faizi ile bir-
likte ödenir.

Hissedarlara ve ortaklara yönelik uygulama
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılmak amacıyla

18/4/2013 tarihinden önce lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adlarına kullanma izni
verilen ortak şirketlerin veya kooperatiflerin ortakları ve üyelerinden 5 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen koşulları, hisseleri nispetinde yerine getiren yatırımcılar tarafından, ortak
şirket ve/veya kooperatif koordinesinde Bakanlığa başvuruda bulunulması hâlinde; mevcut
tesis tanımlaması içinde, 5 inci madde ve ilgili diğer maddelerdeki koşullar ve usullerle lehle-
rine Bakanlıkça yeni sözleşme düzenlenir.

(2) Ortak şirketin veya kooperatifin ortak veya üyelerinin bu Yönetmeliğin 5 inci mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen koşulları yerine getirdiğini belirtmek amacıyla yaptıkları ya-
zılı başvuru ekinde;

a) Konuya ilişkin ortak veya üyelerinin talep yazısı,
b) Lehtarı oldukları irtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmelerine konu alanlardaki

hangi bölgelerin ortak şirket ve/veya kooperatif tarafından tesislerin ortak hizmet ihtiyaçları
için kullanılmaya devam edileceği ve kullanılan bu ortak alanlar için hangi ortak ve/veya üyeler
ile sözleşme yapılacağını belirtir bilgi ve koordinatları belirtilmiş İdare tarafından onaylanmış
vaziyet planları,

c) Başvuruda bulunan ortak veya üyelerin, 18/4/2013 tarihine kadar tahakkuk eden ir-
tifak hakkı ve/veya kullanma izni bedelleri ve gecikme zamlarının hisse paylarına düşen kısmını
ve başvuran ortak veya üyelerin sözleşmeden doğan varsa hasılat payı borçları ve gecikme
zamlarını ödemiş olduklarını gösteren ortak şirket veya kooperatifin yetkilileri tarafından im-
zalanarak onaylanmış detaylı bir ödeme-borç çizelgesi,

ç) Ortak şirket veya kooperatifin ortak veya üyelerinin, varsa Bakanlık aleyhine açılmış
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat ettiklerine ilişkin
belgeler,

d) Bakanlık ve/veya İdare tarafından istenilebilecek ilave bilgi ve belgeler,
İdareye iletilir.
(3) İdare, yapılan başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir.
Dönüşüm işlemleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 5 inci maddeye göre yapılacak dönüşüm işlemlerine ilişkin

1/1/2012 tarihinden 18/4/2013 tarihine kadar olan irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedelleri;
varsa 2012 yılına ilişkin olarak henüz kararı kesinleşmese de mahkemece belirlenen, bu şekilde
bir mahkeme kararı yoksa diğer tesislere ilişkin mahkemelerce belirlenen emsallerinden düşük
olmamak kaydıyla ödenmiş olan irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedellerine Türkiye İsta-
tistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde değişim) oranında artış yapılmak suretiyle hesaplanarak ilgililerden tahsil edilir
ve dönüşüm işleminde 18/4/2013 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin olarak irtifak hakkı
ve/veya kullanma izni bedellerinin ödenip ödenmediğine bakılmaz.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanı birlikte yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personeli
kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde çalışılması gereken süreyi” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 
“Çalışma süreleri 
MADDE 6 – (1) Hizmet Bölgeleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her bir hizmet

bölgesinde çalışma süresi dört yıldır ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hiz-
met bölgesindeki çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. 

(2) Taşra teşkilatı birimlerinde bulunan kadrolar ve görevler esas alınarak çalışılabilecek
en fazla süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Bölge müdürleri aynı yerde 5 yıldan fazla,
b) Bölge müdür yardımcıları aynı yerde 7 yıldan fazla,
c) Şube müdürleri aynı yerde 7 yıldan fazla,
görev yapamazlar.
(3) Merkez teşkilatı bünyesinde ana hizmet birimi sayılan birimlerde görev yapan şube

müdürleri 7 yıllık süreyi doldurmaları halinde taşra teşkilatına naklen tayine tabi tutulur. Taşra
teşkilatında durumuna uygun kadro bulunamaması halinde merkezde diğer birimlere ataması
yapılır. Diğer birimlerde de durumuna uygun kadro bulunamaması durumunda bulundukları
hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan-
lık” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çalışma süresinin doldurulması kaydıyla memurun isteği,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zo-

runlu” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “bırakılacağı” ibaresi “bırakıla-
bileceği” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “nedeniyle” ibaresi
“sebebiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 
“(2) Yılda 90 günü aşan geçici görevlerdeki çalışmalar geçici görevli olarak çalıştığı

bölge hizmetinden sayılmaz.” 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zo-

runlu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zo-
runlu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olmayan personel
MADDE 22/A – (1) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına ilk defa aday memur ola-

rak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan per-
sonelden, (Bölge Müdürlüğü içerisindeki tayinler hariç) atandığı birim emrinde asgari 5 yıl
süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz. Ancak, özür durumlarından sayılan sağlık ve
eş durumları hariçtir. Eşinin özel sektörde çalışması halinde son 2 yıl içerisinde 360 gün prim
ödendiğinin belgelendirmesi şartı aranır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“bölgelerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı unvanla” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki
ikinci fıkra eklenmiştir. 

“(2) İntibak neticesinde bulunduğu bölgede çalışma süresi dolan personel, bir yıl içeri-
sinde unvanlarına uygun görevlere yer değiştirme suretiyle atanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 

—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN
KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan
Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamına giren merkezlerde, yürütülecek faaliyetin niteliğine göre
diğer nitelikleri Bakanlıkça belirlenmek ve en az iki yılı merkezin faaliyet yürüteceği alanda
olmak üzere toplam beş yıllık sektör tecrübesine sahip olan; tıp fakültesi mezunları ile üniver-
sitelerin eczacılık ve biyolojik bilimler alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olan-
lardan merkezin faaliyeti ile ilgili alanda doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olanlar mer-
kezde tam gün çalışmak kaydıyla merkez sorumlusu olarak atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/4/2012 28267

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/10/2010 27742
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Be-
yanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde
yer alan “40 ıncı maddesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 ile 19 uncu maddelerine” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(3) Kurum tarafından, izin alınmaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı

ile ürün tanıtım ve satışı yapılan internet siteleri tespit edilir. 
(4) Kurum tarafından gerekli görülmesi hâlinde ürün tanıtım ve satışında yer alan ifa-

delerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilimsel
komisyonlardan görüş alınabilir. 

(5) İnternet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden izin almaksızın veya
verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile herhangi bir ürünün tanıtım veya satışının yapılması
hâlinde 1262 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Kurum tarafından
derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları
Birliğine bildirilir.”  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Denetim veya incelemeler sonucunda, mevzuat hükümlerine aykırı olacak şekilde
sağlık beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar hakkında
1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işlem yapılır. Ayrıca bu Yö-
netmelik hükümlerinden herhangi birine aykırı davranıldığının tespiti hâlinde, Kurum tarafın-
dan düzeltme, tanıtımı ve piyasaya arzı durdurma veya toplatma kararı verilebilir. Kurum ta-
rafından verilen karar ürün sahibine tebliğ edilir ve ürün sahibi Kurumun kararlarını ivedilikle
yerine getirir. Durdurma ve toplatma işlemi ürün sahibi tarafından yapılır. Bu işlemler Kurum
tarafından yapılabileceği gibi Kurumun talebi hâlinde ürünün piyasa gözetim ve denetiminden
sorumlu kurum veya kuruluşlar tarafından da uygulanabilir. Toplatılan ürünlerin imha edilme-
sine karar verilmesi hâlinde, bu işlemler üretici tarafından yapılabileceği gibi, masraflar üreti-
ciye ait olmak üzere Kurum tarafından da gerçekleştirilebilir. 

(3) Tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üze-
rinden yapılması hâlinde 1262 sayılı Kanun ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Orta-
mında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince işlem yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/54

İşyeri : Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Kızılırmak Mah. Şehit Fethi Akyüz Cad. No: 8/SİVAS

SGK Sicil No. : 1014274.058

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca ya-

pılan incelemede; işverenliğe ait olan Sivas Anadolu Hastanesi işyerinde Anestezi, Genel Cer-

rahi, Beyin Cerrahi, Biyokimya, Cildiye, Çocuk, Dahiliye, Fizik Tedavi, Gastroentroloji, Kadın

Doğum, Göğüs Hastalıkları, Göz, KVC, KBB, Mikrobiyoloji, Acil, Radyoloji, Üroloji, Bes-

lenme ve Diyet bölümleri ile insan sağlığına ilişkin tetkik, teşhiş ve tedavi gibi sağlık hizmet-

lerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağ-

lık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Sivas Anadolu Hastanesi işyerinde

yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal

hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/55

İşyeri : Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.

Bayındır Mah. 322 Sok. Postacılar Apt. No: 39/17

Muratpaşa/ANTALYA 

SGK Sicil No. : 1029017.007

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığı-

mızca yapılan incelemede; merkezi Bayındır Mah. 322 Sok. Postacılar Apt. No: 39/17 Murat-

paşa/ANTALYA adresinde bulunan  işyerinde insan kaynakları ve muhasebe işlerinin yapıldığı,

şirketin hizmet alım sözleşmesi ile, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sivas Devlet Hasta-

nesi işyerlerinde veri giriş hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-

netmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yeraldığı

tespit edilmiştir.

Karar: Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin

niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sa-

natlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/57
İşyeri : Çalışkan Kardeşler İnş ve Mlz. Mak.ve Taah. Oto Tar.

ve Hay. ve Tem. Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlar Mah. Bingöl Cad. No: 22 Kovancılar/ELAZIĞ

Tespiti İsteyen : T.Maden-İş Sendikası
İnceleme : Çalışkan Kardeşler İnş ve Mlz. Mak. ve Taah. Oto Tar. ve Hay. ve

Tem. Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım
sözleşmesi ile Kestelek- Mustafakemalpaşa/BURSA, Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR, Tunçbilek-
Tavşanlı/KÜTAHYA, Emet/KÜTAHYA ve Soma/MANİSA işyerlerinde, ocaklardan kömür
çıkarılması, cevherlerin stok sahasından kendi araçlarıyla yüklemesi, silolara dökülmesi, tü-
venan cevher kalite iyileştirilmesi, çıkan zenginleştirilmiş cevherin stok sahalarına taşınması
işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Ma-
dencilik ve taş ocakları” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Çalışkan Kardeşler İnş ve Mlz. Mak.ve Taah. Oto Tar. ve Hay. ve Tem. Ür. İth.
ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeli-
ğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/58
İşyeri : Nedex Kimya San. ve Tic. A.Ş.

O.S.B. 5. Kısım Fırat Cad. No: 22 Dilovası/KOCAELİ
SGK Sicil No. : 1267534.034-1064808.041-1069755.026
Tespiti İsteyen : Nedex Kimya San. ve Tic. A.Ş.
İnceleme : Nedex Kimya San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incele-

mede; işverenliğin Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sok. No: 1 Elite Plaza A Blok Kat: 5
No: 18-19-20 Ümraniye/İSTANBUL adresinde merkez ofisi, Organize Sanayi Bölgesi 27. Cad.
No: 13 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan şirket merkezine bağlı olan işyerinde mu-
hasebe, pazarlama ve alım satım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönet-
meliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

O.S.B. 5. Kısım Fırat Cad. No: 22 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisi
işyerinde granül maddesinin üretimi yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği iti-
bariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda, 

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME

KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE
KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN
2014 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2013/2) DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2013/2) 4 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle
yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı aşamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/15)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin

ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti ala-

cak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye
başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, destekle-
melerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai so-
rumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu

maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Da-
nışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091
sayılı  2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına

istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve
buna bağlı kayıt sistemlerini,

ğ) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2014 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe
müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

h) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve
ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mev-
zuata uygun makbuzu,

ı) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve iş-
letmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı
Türkvet veri tabanını,

i) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca,
tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

j) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
k) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık

il teknik komitesini,
l) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine
göre oluşturulan kayıt sistemini,

m) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve
danışmanlık merkez teknik komitesini,

n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-
vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hay-
van hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı
alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

ö) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danış-
manınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uy-
gun makbuzu,

p) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işlet-
melere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti
sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

r) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifika-
sını,

s) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve

vakıflar ile gönüllü kuruluşları,
t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi

bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, ra-
porlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-
lere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve
hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
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v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danış-
manı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince,
ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve
serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konu-
sundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret kar-
şılığında yürütülen hizmetleri,

z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat
odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan
ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,

aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya
su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave ola-
rak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti su-
nan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen
desteği,

cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasla-
rını,

çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı
kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuru-
luşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki bel-
gesini,

ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmeliği,

ff) Yerleşim yeri adresi: 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,

gg) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini
gösteren belgeyi,

ğğ) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir-
liği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuru-
luşlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak ta-

rımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine

ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt
sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,
1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla

kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla

en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,
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5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak,
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde

10 000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak,
8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci alt bentle-

rinde belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin

sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme

imzalamış olmak,
b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hiz-

meti alma,
c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz

edilmek üzere hazır bulundurmak,
gerekir.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda be-

lirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda

belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hiz-

met sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.
b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on

iki aydır.
c) Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den fayda-

lanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2014 tarihini kapsamak kaydıyla ge-
çerli olacaktır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den
faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden
başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı
TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2013 yılı TYDD hizmet
sunumunun bitiminden itibaren  on iki ayı kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer
alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.

d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen
hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar
ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz
edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı
veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışma-
nının mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on
beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile TYDD
Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal
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(Ek-3) on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sis-
tem üzerinde  işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından  il müdürlüğüne,
iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin müc-
bir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde
ikame edilir ve ikame edilen yöneticiye ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdür-
lüğüne gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içeri-
sinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından
Başkanlığa bildirilir.

h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı
her ne sebeple olursa olsun bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir de-
fadan fazla değiştirilemez.

ı) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren
kuruluş ile tarım danışmanı ve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin
süresi yirmi dört aydan az olamaz. Doğum izni kullanan tarım danışmanı ve yönetici yerine
istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.

i) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren
kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile serbest tarım danışmanı tarımsal
danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve
ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulun-
dukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede
ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı
ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet ver-
diği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde
bulunabilirler.

(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte
belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık
hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi

ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Ko-

ordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir
komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip
olan kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi
olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uy-
gulama süresince en az yılda iki defa denetler.

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uy-
gulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında
oluşturulan komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.
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d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan
oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işlet-
melerin en az % 25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti su-
nan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işlet-
meler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe
komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır.

e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları
İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen
hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine
göre yapılır.

f) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme
sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlü-
ğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve ku-
ruluşların TYDD ödemelerini durdurma hakkına sahiptir. Bu kişi ve kuruluşların ödemesi on
iki aylık hizmet sunumu tamamlanana kadar yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemleri ve Belgeler

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden 6 ncı mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.
(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler

yetkilidir.
a) Serbest tarım danışmanı,
b) Ziraat Odası Başkanı,
c) Birlik Başkanı,
ç) Kooperatif Başkanı,
d) Tarımsal Dernek Başkanı,
e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,
f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.
(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),
b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İş-

letmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların
bünyesindeki her danışman için, uygulama esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı
ayrı düzenlenecektir,

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapı-
lan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık
şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı
belge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık
şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu ol-
madığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD
başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili
kurul kararı onaylı sureti,

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağı-
daki belgelerden biri veya birkaçı,

1) ÇKS belgesi,
2) AKS belgesi,

4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,
6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste,
7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlü-

ğünden alınan yazı,
8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu

ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı İşletme Tescil
Belgesi,

9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Ta-
rım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncelle-
mesinin yapılamadığı hallerde, İl Müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden
belge.

g) TYDD’ne başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı/danışmanları, yö-
netici/yöneticileri ve serbest tarım danışmanı nüfus kayıt sisteminden Yerleşim Yeri ve Diğer
Adres Belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi ile 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının
(i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olmalıdır.

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri
MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar

aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden iti-

baren elli gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun
bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne baş-
vurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulun-
duğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca baş-
vuru yapar.

b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair
Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-4)
ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Ta-
rımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde
İl müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş sistemine kayıt
edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında
Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait
İl İcmali (Ek-7) çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk beş gün sonra il
ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma
ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en
geç on gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul
edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi
bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak iti-
razlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde
icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

ç) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde
yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.

d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-
çelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas ol-
maz.
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e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan
komisyonlarca Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme
ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyarı için toplam
TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama
cezası için toplam TYDD tutarı %30 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası
için toplam TYDD tutarı %50 oranında azaltılır.  Kınama üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar
il/ilçe icmalinden çıkartılır.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya
karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanı ve yö-
neticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gös-
teren belge ve maaş dekontları, fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınması
ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye
esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen birinci ve
ikinci dilim ödeme miktarına göre fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu TYDD baş-
vurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar
il/ilçe icmalinden çıkartılır.

b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye
esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda
istihdam edilen tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim
ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları TYDD başvurusunun ya-
pıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe ic-
malinden çıkartılır.

c) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali
Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet
verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz
banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler aracılığı
ile il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, top-
lam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü ta-
rafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe Mü-
dürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

ç) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’un-
dan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin
teminat mektubu alınabilir.

d) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak öde-
meye esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve
on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan
denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş (Ek-4)
ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş (Ek-5) ve
(Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı olarak gönderilir.

e) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili bi-
rime gönderilir.

f) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip,
Banka tarafından yapılır.

Ödeme
MADDE 10 – (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık

hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım
ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
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(2) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti
sunan; üretici örgütü, ziraat odası, tarımsal danışmanlık vakfı, tarımsal danışmanlık şirketi, ta-
rımsal danışmanlık derneği ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdık-
ları en fazla sekiz (8) tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.

(3) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla
iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(4) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış
sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti
ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, be-
lirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.

(5) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri
2014 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri
bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(6) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu
müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların 1 inci dilim TYDD öde-
mesi 12 aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir.

(7) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında
yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar kendilerine TYDD ödemesi yapılmaz.

(8) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka
şubesinden yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri
MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.
a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun

kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili
mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.

b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye
başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile
ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlen-
direbilir.

ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hu-
kuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı
aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların
beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara
bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

e) İl Teknik Komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı
konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine
göre oluşturulan disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini

sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler
Bakanlık tarafından yapılır.
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(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngör-
düğü her türlü denetime tabidir.

(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların,
tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte
evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen
münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması

Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydala-

namaz.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine

ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt
sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmayan her bir tarımsal iş-
letme için,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle
birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde baş-
vurmayanlar,

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan ve belge ibraz edenler,

ç) Kamu tüzel kişileri,
d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş

olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,
e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye

hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,
f) Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarına girmiş ve dos-

yasında eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten sonra
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,

g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve de-
netleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen
cezalardan kınama üstü ceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali
hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile
yetki belgesi iptal edilen serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev al-
dığı başka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,

h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan
kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal da-
nışmanlık hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve
kuruluşlar,

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariç olmak üzere,
on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,

i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme
arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı
karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/ku-
ruluşlar.
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Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan

TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluş-

turulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kap-
samında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ceza-
lardan iki kınama ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,

b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi her-
hangi bir nedenden dolayı karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh
olursa bu tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile ku-
ruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşta görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra
görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan
daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,

geri alınır.
(2)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluş-

turulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kap-
samında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ceza-
lardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %10’u, kınama
veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan
toplam TYDD ödemesinin %30’u önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kişi/ku-
ruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara
yapılan TYDD ödemesinin tamamı 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümle-
rine göre geri alınır.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsa-
mında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alın-
maz.

(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurum-
lardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya he-
saba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa
ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup
edilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen öde-

melere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu-
durlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar
ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı
belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler
yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu
Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488
sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya
il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE

UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/2/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine

Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 30/6/2014

KARAR NO  : 2014/56

KONU            : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 291 ve 292 no.lu parseller

                          İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/5/2014 tarih ve 4029 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına

kayıtlı Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü sınırları içerisinde yer alan 153.000,00 m²

yüzölçümlü 291 no.lu parsel ile 97.000,00 m² yüzölçümlü 292 no.lu parsele “Gelişme Konut

Alanı, İbadet Yeri, Park, Meydan, Trafo ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme

İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000

ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için Niğde İl Özel İdaresine gönderilmesine karar verilmiştir.
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KURUL KARARI
Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 13/6/2014
Karar No : 2014/11
Konu : Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve 56208 sayılı, 16/5/2013 tarihli ve

97477 sayılı, 1/4/2014 tarihli ve 70986 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 13/11/2013
tarihli ve 5548 sayılı yazısı dikkate alınarak; Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde
ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Ulusal Havza Yönetim
Stratejisi (2014-2023)”nin kabulüne, karar verilmiştir.
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       YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Temmuz 2014 

CUMA 
Sayı : 29050 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/963 
KARAR NO : 2014/192 
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma 

suçundan İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2014 tarih ve 2013/963 esas, 2014/192 
karar sayılı Gerekçeli Kararı ile; 

Sanık İSA YÜKSEL'in üzerine atılı ruhsatsız olarak kuru sıkı tabir edilen ses ve gaz fişeği 
atabilen tabancayı teknik özelliklerinde değişiklik yapılarak öldürmeye elverişli silah haline 
dönüştürüldüğü anlaşılan 3 adet tabancayı taşıdığı anlaşılmakla sanığın eylemine uyan 5728 sayılı 
yasanın 156. Maddesi ile değiştirilen 6136 sayılı yasanın 13/5.fıkrası yollamasıyla 6136 yasanın 
13/1 Maddesi gereğince TCK 61 maddesinde yazılan suçun işleniş biçimi, ele geçen silahın 
sayısı, sanığın kastı, saiki gibi hususlar nazara alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle sanığın 
takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI VE 60 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın TCK 62/2 maddesi gereğince, geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 
davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri gibi hususlar nazara alınarak, sanık 
hakkında takdiri indirim uygulanmak sureti ile verilen ceza TCK.nun 62/1 Mad. gereğince 
takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VE 50 GÜN ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığa verilen 50 gün adli para cezasının TCK.nun 52/2. Maddesi gereğince günlüğü takdiren 
20 TL den adli para cezasına çevrilerek sanığın 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VE 1.000,00 TL ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sabıka kaydı, geçmişteki hali nazara alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda 
mahkememizde olumlu kanaat geldiği ve CMK.nun 231/6. maddesindeki koşullar oluşmakla 
SANIĞA VERİLEN CEZANIN HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ CMK.NUN 231/5. 
MADDESİ GEREĞİNCE GERİ BIRAKILMASINA 

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmakla CMK.nun 
231/8. maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA 

Karar kesinleştikten sonra CMK.nun 231/10 maddesi gereğince sanığın denetim süresi 
içerisinde yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine uygun 
davrandığı taktirde açıklanmasının geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine 
dair karar sanığın gıyabında verilmiş olduğundan Halim ve Behice oğlu, 15/02/1983 Erzurum 
doğumlu, Erzurum Yakutiye Çırçır mah/köy nüfusuna kayıtlı, Göksu Mah. 679/12 Sok. No.31/4 
Buca İzmir adresinde oturan İSA YÜKSEL’e Gerekçeli Karar tüm aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş olup, 

7208 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ 
GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 5706 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No   : 2013/474 

Karar No : 2013/4 

İzin Tecavüzü suçundan sanık Hasan ve Cihan oğ.1981 D.lu, Tunceli, Malazgirt, Akkavak 

Ky. Nfs. Kyt.lı Serdar ARSLAN hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 10.01.2014 gün ve 

2014/474-4 esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Serdar ARSLAN hakkındaki Askeri Mahkememizin 28.12.2004 tarihli 2004/896-

642 Esas ve Karar sayılı sanığın neticeten ON BİR AY YİRMİ GÜN hapis cezası ile 

cezalandırılmasına ilişkin hükmünün sanık lehine uyarlanarak; 

"Sanık Serdar ARSLAN' ın 18.02.2004-18.08.2004 tarihinde arasında izin tecavüzü 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-b maddesi uyarınca, sanığın 

izin tecavüzünde kaldığı sürenin uzunluğu ve yakalanarak ele geçtiği dikkate alınarak ve teştiden 

BİR YIL İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 sayılı 

T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON 

BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 18.08.2004-20.08.2004 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği süreler ile 

23.08.2004-03.12.2004 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.'nun 63/1 'inci 

maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA; 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nun 231/10 ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE" şeklinde değiştirilmesine, 

353 S.K.nun 196,197,202, ve 204 üncü maddeleri ile 5271 sayılı CMK' nun 231/12 

maddesi uyarınca sanığın hüküm tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli 

makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Kuzey Deniz 

Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesine sözlü veya yazılı müracaatla hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararına karşı itiraz yoluna başvurabileceğinin tespiti ile itiraz yolu açık olmak üzere 

karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 

 5026 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya Dönemi Anaerobik Atık Su Arıtım Tesisinin 

İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmeti alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/66153 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Mimarsinan Mah.Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/ 

Merkez/ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi  : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 yılı Kampanya döneminde 

Anaerobik Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi Bakım 

ve Onarım ±%20 Toleranslı 110 Gün süreli hizmet 

işidir.  

  Çalışacak Personel: 1 Ad. Çevre Mühendisi, 4 Ad 

Makine Teknisyeni, 4 Ad Elektrik- Elektronik 

Teknisyeni, 2 Ad Laborant olmak üzere Toplam 11 Adet 

İşçi ± %20 Toleranslı 110 Gün (Toplam 1287 Yevmiye) 

b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Anaerobik Atık Su Arıtım 

Tesisi. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) İşin Süresi : 2014/2015 Kampanya Dönemi süresince (±%20 

toleranslı 110 Gün) 

c) Tarihi ve saati : 15.07.2014 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.) 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.1.2. İş deneyim belgesi: İhale konusu iş ve benzer işlere ait teklif edilen bedelin %30 

undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi verilecektir. 

4.1.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede personel çalıştırmaya dayalı 

hizmet işleri kabul edilecektir. 

4.2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.3. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00.-TL. (Y.Yüz.TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının 

satın alınması zorunludur.  

5 - Teklifler 15.07.2014 tarihinde Saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5820/1-1 
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SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, 

BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2014/2015 Yılı Kampanya dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/74369 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/ 

ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

İşletilmesi, bakım ve Onarımı ± % 20 toleranslı 

337.100 ton  Pancar boşaltılması. 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri 

 

Bölge Adı Kantar Adı Makine Tipi Tolerans 
2014 Yılında Boşaltılacak 

Tahmini Pancar Ton 

Fabrika Fabrika Elektrik tahrikli ± % 20 Tolerans 200.000 

Çayırlı Balıklı Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans 13.500 

Çayırlı Çayırlı Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans 29.000 

 Zige Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans 14.500 

Hasankale Altınbaşak Elektrik tahrikli ± % 20 Tolerans 13.900 

 Yağan Elektrik tahrikli ± % 20 Tolerans 15.900 

Mercan Mercan Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans 31.900 

 Altunkent Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans 18.400 

 

c) İşin süresi : Taşra kantarları 55 (Ellibeş) Takvim gün, Fabrika 

Merkez Bölge 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 14.07.2014  Saat: 10:30 

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Yeni Mah.E80 Karayolu Sok No: 114 

AZİZİYE/ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler 14/07/2014 tarihi, saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
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sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12. İdarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14. Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 5790/1-1 

—— • —— 

KARAYOLU DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 08.07.2014 tarih saat 

14:30’da yapılacağı duyurulan karayolu denizyolu nakliye hizmeti alınması ihalesinin Zarf 

Teslim Tarihi 11.07.2014 tarih saat 10:00, ihale tarihi 11.07.2014 tarih saat 15:30’a ertelenmiştir. 

 5856/1-1 

————— 
TEK KULLANIMLIK TIBBI ATIK KOVASI SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda miktarı belirtilen Tek Kullanımlık Tıbbı 

Atık Kovaları idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

satın alınacaktır. 

 

MALZEME CİNSİ MİKTARI 

5 Litrelik Tıbbı Atık Kovası 208.600 Adet 

7-8 Litrelik Tıbbı Atık Kovası 185.000 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 - Firmalar ihale zarflarını en geç 01.08.2014 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. 5857/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI 

HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerini Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/75859 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30. (37) - 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014/2015 Pancar Kampanyası süresince 

Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile (+/-%20 

toleranslı) 220.000 Ton,  Sabit Pancar Boşaltma 

makinesi ile (+/-%20 toleranslı) 250.000 Ton Pancarın 

Boşaltılması, Makinelerinin İşletilmesi, Temizlenmesi 

ile bakım-onarım ve revizyonunun yaptırılması hizmet 

alımı işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2014/2015 Kampanya Dönemi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.07.2014 - Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

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 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - İş makineleri (kepçe, loader ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde Seyyar ve Sabit Pancar boşaltma makinelerine Kısmi teklif verilebileceği gibi, her 

ikisine birden de teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 5876/1-1 
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YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1 - ÇİZMEBURUN İST. İLE 2 - ÇEKEN İST.’DA FİGÜRE HALDE 

BALAST ALIMI İŞİ; KISMİ TEKLİFLE, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2014/71455 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yol Müdürlüğünün 1-Çizmeburun İst. 50.000 m3 

ile 2 - Çeken ist.’da 50.000 m3 Figüre halde Balast Alımı  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 15.07.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-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. 5754/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.522,07 TL ile en çok 44.840 TL arasında değişen; 

23/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 155 TL en çok 

4.485 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon vb 46 

adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total 

Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9.Bölge 

Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 24/07/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) 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 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 5765/1-1 
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13 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ç.L.İ. Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 13 adet şoförlü araç kiralanması işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/73682 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001     Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cligov.tr. 

d) İnternet adresi : www.cligov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : T.K.İ ÇLİ Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 

şoförlü 12 Adet arazili (4x4) çift kabinli araç, 1 Adet 

Arazisiz çift kabinli araç kiralanması işi 

b) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren l(bir) yıldır. (365 takvim 

günü) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05 Ağustos 2014 - 15.00 

c) Dosya no : 2014-020/KÇLİ-ARAÇ KİRALAMA 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

- Çan’da: Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde 

görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan ŞbTR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halkbankası Çan 

ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLİ Banka hesaplarına doküman bedeli KDV dahil 120,00 TL (Posta ile: 130,00 TL) 

yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 05/08/2014, saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5731/1-1 
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5 KALEM DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Biriminden: 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma 

projeleri için gerekli olan 5 kalem demirbaş alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi Görükle/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 224 294 0453 – 224 294 0255 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

 

a) Niteliği, türü Miktarı 

İhale 

Kayıt 

No 

İhale tarihi 
İhale 

saati 

İhale 

doküman 

bedeli 

2.1 
TERMAL BUHARLAŞTIRMA 

SİSTEMİ 
1 Adet 75501 18.07.2014 13.30 50,00.-TL 

2.2 BRONKOSKOP SETİ 1 Adet 75536 18.07.2014 14.00 50,00.-TL 

2.3 
SOMATİK HÜCRE SAYIM 

CİHAZI 
1 Adet 75552 18.07.2014 14.30 50,00.-TL 

2.4 RONTGEN CR-PACS SİSTEMİ 1 Adet 75558 18.07.2014 15.00 50,00.-TL 

2.5 
GAZ KROMOTOGRAFİ-KÜTLE 

SPEKTROMETRİ CİHAZI 
1 Adet 75562 18.07.2014 15.30 50,00.-TL 

 

b) Teslim yeri ve teslim tarihi : 

2.1 nolu cihaz Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, ilgili proje yürütücüsüne; 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip (90) takvim günü içinde tek parti olarak teslim edilecektir. 

2.2 nolu cihaz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ilgili proje yürütücüsüne; 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip (60) takvim günü içinde tek parti olarak teslim edilecektir. 

2.3 nolu cihaz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ilgili proje yürütücüsüne; 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip (30) takvim günü içinde tek parti olarak teslim edilecektir. 

2.4 nolu cihaz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ilgili proje yürütücüsüne; 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip (90) takvim günü içinde tek parti olarak teslim edilecektir. 

2.5. nolu cihaz Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, ilgili proje yürütücüsüne; 

sözleşmenin imzalanmasına müteakip (60) takvim günü içinde tek parti olarak teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

Yapılacağı Yer : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma 

Komisyon Toplantı Odası Görükle/Bursa 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan 

standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

h) 2.4 nolu ihale için İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında Tedarikçi 

(üretici veya ithalatçı) veya bayi olduğuna dair UBB kayıt numaralarını, teklif edecekleri cihaz 

için TİTUBB de Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösterir ürün (barkod) numarasını 

vereceklerdir. 

4.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.3.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (h) bendinde belirtilen belgenin ise ortakların biri 

tarafından sunulması yeterlidir.  

4.4. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler 

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi adına veya anlaşmalı 

olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır. 

4.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman : 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 

teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar 

firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei 

ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
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b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

5 - İhaleler ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir.  

6 - İhaleler idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Biriminde görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Uludağ Üniversitesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’na yukarıda konu karşılığında belirtilen bedeli yatırarak, ibraz edilen 

makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, yukarıda konu karşılığında belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına 

elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler bu ihalelerle ilgili tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar 

üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin 

miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İhalelerde kısmı teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır.  

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5817/1-1 

—— • —— 

REPUBLIC OF TURKEY 

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES 

General Directorate of Foreign Relations and EU 

(Small and Medium Enterprises Energy Efficiency Project) 

(GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF014579) 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

FOR CONSULTANCY SERVICES ON 

POLICY GAP ANALYSIS AND ENERGY EFFICIENCY PROGRAM EVALUATION 

Reference No: (MENR-CS-02) 

The Government of Turkey has received a grant of US$ 940,000 from the Global 

Environment Facility (“GEF”) in order to assist in financing Part D-Energy Efficiency Policy and 

Project Management Support to MENR of the Small and Medium Enterprises Energy Efficiency 

Project. Funds will be channeled to Turkey from GEF through the World Bank, acting as an 

implementing agency of the GEF. Directorate General for Foreign Relations and EU of the 

Ministry of Energy and Natural Resources is the lead implementing agency of Part D. 
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Directorate General for Foreign Relations and EU of the Ministry of Energy and Natural 

Resources intends to apply a portion of the funds to eligible payments under the contract for the 

consulting services (“the Services”) to include (i) conducting a policy gap analysis with respect to 

energy efficiency (EE) in Turkey and developing actions to address policy and institutional 

shortcomings to improve the framework, and (ii) review of existing government informational 

and incentive programs for EE in SMEs, conducting impact and process evaluations and 

recommending actions to increase their effectiveness.  Duration of the services is envisaged as 12 

months. 

General Directorate of Foreign Relations and EU of the Ministry of Energy and Natural 

Resources now invites eligible consultants (“Consultants”) to indicate their interest in providing 

the services. Interested consultants should provide information demonstrating that they have the 

required qualifications and relevant experience to perform the Services (including list of 

references of institutions and organizations with the names of contact persons, and the work 

completion certificates from those institutions certifying that the company has completed its task 

satisfactorily). 

The short-listing criteria are: 

• Experience in conducting industrial or SME EE policy and program development, 

impact assessment and evaluation, 

• Experience in conducting policy gap analysis in EE sector and, 

• Experience in EE sector in the region and in Turkey, 

• Staff capacity in on the above 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s 

Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & 

Grants by World Bank Borrowers, January 2011. (“Consultant Guidelines”), setting forth the 

World Bank’s policy on conflict of interest. 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub-consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 

JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 

for the assignment and shall sign the contract jointly in case of award is made to that JV group. 

Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of 

the partners and sub-consultants in their application. Unclear expressions of interest in terms of 

“in association with” and/or “in affiliation with” and etc. without indicating the status of the 

partnership and designation of the lead partner may not be considered for short listing. 

A Consultant will be selected in accordance with the Consultants’ Qualifications (CQS) 

method set out in the World Bank’s Consultant Guidelines. 

Interested consultants may obtain further information at the address below during office 

hours, i.e. 09:00 to 17:30 hours (local time). 

Expressions of interest to be clearly marked “Consultancy Services on Policy Gap 

Analysis and Energy Efficiency Program Evaluation (MENR-CS-02)” must be delivered to the 

address below by 18 July 2014 till 17.30 (local time) hours by hand delivery or courier service or 

e-mail together with an application letter including the necessary qualification documents, name, 

address, phone, and facsimile number of the company. Applications sent by fax shall not be 

considered for short listing. 

Ministry of Energy and Natural Resources 

Directorate General for Foreign Relations and EU 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 

06490, Bahçelievler, Ankara, Türkiye 

For information: Ali Murat BECERIKLI 

Telephone: 0090 312 213 1124  Facsimile: 0090 312 213 2049 

E-mail: dia2@enerji.gov.tr 5808/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 

4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat:2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 250 10 53 - Fax : 0 232 261 86 43 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek 

     Mal ve Malzemelerin Niteliği, 

     Miktarı ve Özellikleri : HEK durumdaki, (23) adet binek, (9) adet çift sıra 

koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi combi, (3) 

adet çift sıra koltuklu yandan camlı binek cinsi 

combi, (7) adet midibüs, (3) adet minibüs, (9) adet 

motosiklet (1) adet panelvan kamyonet ile hurda 

durumdaki tahmini 7.000 Kg. yedek parça atığı. 

a) Tahmini Bedeli : 491.490,00 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 

     Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (13) adet 2014 Model Fiat Yeni Doblo 

Combi Easy 1.3 M.Jet 90 Hp marka taşıt ile Lassa 

marka (52) adet 195*65*15-RF, (52) adet 

195*65*15-H, (22) adet 205*55*16-H, (24) adet 

175*65*14-T ebatlarında toplam (150) adet araç 

lastiği. 

a) Tahmini Bedeli : 491.910,80 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 

malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 

itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele 

karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 

günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici 

tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması 

zorunludur. 

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat:2 Çankaya Ek 

Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR 

a) Tarihi ve Saati : 17/07/2014 günü Saat: 14:00 
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5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b) 

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden 

alınacak adli sicil belgesi istenir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak 

No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresinde 

görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi 

ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 

mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Teklifler 17.07.2014 günü saat 14:00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 

1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR 

adresine teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (14.757,33 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 

09.00 ile17.00 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır. 

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5795/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Republic of Turkey 

Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 

Consultancy Services for Design and Reconstruction Supervision of 

Public Buildings in İstanbul 

(AF-CEB-CB1.5) 

The Republic of Turkey has received a loan from the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) to finance the Istanbul Seismic 

Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project and recently has applied for a loan from the 

Council of Europe Development Bank (CEB) for the amount of EUR 250 million in addition to 

the Loan signed on September 16, 2010 (loan number F/P 1701 (2010), amounting to EUR 250 

m) for a continuous support of the Project and intends to apply part of the proceeds of these loans 

to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Design and 

Construction Supervision of Public Buildings in İstanbul (AF-CEB-CB1.5)”, which will be 

implemented by Istanbul Project Coordination Unit. 

1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority: 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 

Tel : +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

2. The award procedure chosen: Restricted Procedure 

3. Form of the contract: Public Procurement of Services 

4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the 

provision of services: 

All of the buildings (mostly the schools and administrative buildings) are located in 

Istanbul, therefore the related design and construction supervision services will be carried out in 

Istanbul. 

5. Category and Description of Services: 

Consultants shall be responsible for: 

• Preparation of conceptional architectural drawings to meet site conditions and 

beneficiary needs for the selected buildings. 

• Requirement of geo-technical surveys and data collection studies for the site to examine 

the soil conditions for the buildings to be constructed. 

• Preparation of all related construction drawings considering technical requirements and 

applicable standards (structural, architectural, mechanical, electrical, electronics and 

communication, infrastructural and landscaping drawings, etc.) in compliance with new local 

building codes in disaster prone areas. 

• Preparation of all necessary technical specifications, Bill of Quantities and tender 

documents with respect to final construction drawings. 

• On-site construction supervision throughout the construction period. 

• Supervising the Works including defects liability period. 

• Acting as the Engineer under the contracts. 

6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for 

one, for several or for all the lots: 
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Consultancy Services for Design and Construction Supervision of Public Buildings in 

İstanbul (AF-CEB-CB1.5) is expected to be tendered under one lot or multiple lots according to 

number of the public buildings available at the same time. Consultants have the right to tender for 

one and more lots. 

7. Number of short-lists: 

The Contracting Authority may have the option to shortlist the interested consultants in 

one or more groups in accordance with their qualifications and experience for the required 

specific services. 

8. Completion date or duration of the service contracts: 

The estimated timetable for completion of the design, construction and construction 

supervision services is approximately 38 months (Design period is 6 months + tender period is 2 

months + construction supervision period is 18 months and the Defects Liability Period is 12 

months). 

9. Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not 

accepted. 

10. Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable. 

11. (a) Deadline for receiving expression of interest: 

Expressions of interest must be delivered to the address below by September 08th, 2014, 

16:00 (local time, İstanbul) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall 

not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-

referenced date. 

(b) Address for submitting expressions of interest: 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Tel : +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Interested consultants may obtain further information at the address above, from 10:00 

a.m. to 16:00 p.m. local time. 

(c) Language of proposals: English 

(d) Submitting Expression of Interest: 

- Expression of interest shall be accompanied by a Statement of intention to participate in 

the selection process; 

- Expression of interest must be signed on each page; 

- Expression of interest shall be submitted in one original and 1 copy; 

- Consultants are required to include the name and reference number of the task AF-CEB-

CB1.5 in their Expression of Interests. 

12. Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable 

13. Main financing institution: Council of Europe Development Bank (CEB) 

14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to 

whom the contract is to be Awarded: 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 

JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 

for the assignment and shall sign the contract in case award is made to that JV group. Interested 

consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 

partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 

association with” and/or “in affiliation with”, etc. may not be considered for short listing. 

Joint Venture agreement to be authenticated in case of Contract Award. 
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15. Qualification and Selection Criteria: 

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year 

of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2009-

2010-2011-2012-2013), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise; 

• Details of experience in similar assignments undertaken, including value of consulting 

services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the 

Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of 

services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the 

contract; 

• Letters of recommendation from previous Employers; 

• Curricula Vitae (short version specifying experience in similar assignments, maximum 

10 CV of experts from various professions requested under such services) of staff who may be 

available to work on the assignment(s); 

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if 

the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted 

for the leading company and the associate companies. 

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel 

involved. 

16. Framework agreement: Not Applicable 

17. Number of selected candidates to be invited to submit tender: maximum 6 (six) 

tenderers. 

However, the short list may comprise a smaller number of candidates in case only a few 

qualified firms have expressed interest. 

18. Criterion for awarding the service contract: 

Consultants will be shortlisted and contracts will later be awarded in accordance with the 

QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines: 

Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (Revised 

October 1, 2006 & May 1, 2010). 

 

The selection criteria for the short-listing are: 

• General Experience   20 points 

• Average Annual Turnover   10 points 

• International Experience   10 points 

• Specific Experience    40 points 

 - Supervision  25 points 

 - Design (preferably school) 15 points 

• Qualification of Key Staff (10 CV comprising all branches)    20 points 

  Total 100 points 

 

Minimum number of points necessary to be retained: 70 Points 

The selection criteria for the contract award will be decided later in the Request for 

Proposal documents to be sent to the short-listed firms. 

19. Time frame for the tenderer to maintain their proposal valid: 90 days from the date of 

submission of proposals. 

20. Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable 

21. Name and address of the body responsible for appeal: Istanbul Project Coordination 

Unit 

22. Date of publication of the prior information notice: published in the Official Journal 

N° OJS 114 -201803 dated 17.06.2014 

23. Indicate whether the contract is covered by the Agreement: Yes (the notice shall be 

published in the European Union Official Journal) 5732/1-1 
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TEİAŞ 3. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA 

BULUNAN 49 ADET TRAFO MERKEZİNİN İÇ İHTİYAÇ TRAFOLARININ VE 1 ADET 

MANİSA İŞLETME GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİNE AİT HİZMET BİNASININ 

KOMPANZASYON PANOLARININ BAKIMI, ONARIMI VE 

RÖLE AYARLARININ 1 (BİR) YIL SÜREYLE YAPILMASIDIR 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 49 adet 

Trafo Merkezinin İç İhtiyaç Trafolarının ve 1 adet Manisa İşletme Grup Başmühendisliğine ait 

hizmet binasının kompanzasyon panolarının bakımı, onarımı ve röle ayarlarının 1 (bir) yıl süreyle 

yapılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 

19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/74970 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon – Faks Numarası : 02324771300 – 02324771315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü sorumluluk alanında 

bulunan 49 adet Trafo Merkezinin İç İhtiyaç 

Trafolarının ve 1 adet Manisa İşletme Grup 

Başmühendisliğine ait hizmet binasının 

kompanzasyon panolarının bakımı, onarımı ve röle 

ayarlarının 1 (bir) yıl süreyle yapılmasıdır 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı işi, Köyiçi Mevkii 

Bayındır Yolu Üzeri No:46 Aslanlar Köyü 

Torbalı/İZMİR adresinde bulunan ASLANLAR TM, 

Yeni Foça Yolu 5.km Alçuk D.Ç.İçi Aliağa/İZMİR 

adresinde bulunan ALÇUK TM, Aygaz Cad.Tüpraş 

Yanı Aliağa/İZMİR adresinde bulunan ALİAĞA 1 

TM, Yeni Foça Yolu 5.km M.K.E Yanı 

Aliağa/İZMİR adresinde bulunan ALMAK TM, 

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi TEİAŞ Trafo 

Merkezi Aliağa/izmir adresinde bulunan ALOSBİ 

TM, Seyit Ahmet Mah. 192 Sok. No:317 

Akhisar/MANİSA adresinde bulunan AKHİSAR 

TM, İsmet Paşa Mah. 5062 Sok. No:12 Ilıca 

Çeşme/İZMİR adresinde bulunan ALAÇATI TM, 

Barbaros Mah. 4401 Sok. No:27/1 MANİSA 

adresinde bulunan MANİSA I TM, Çataltepe Yeni 

Mah.Cad.Pk.35 (45601) Alaşehir/MANİSA 

adresinde bulunan ALAŞEHİR TM, Çalıkuşu 

Mah.3197 Sok. No:47 Bozyaka- Karabağlar/İZMİR 

adresinde bulunan BOZYAKA TM, Adatepe 

Mah.Yahya Kemalbeyatlı Cad.No:12 Buca/İZMİR 
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adresinde bulunan BUCA TM, Üniversite 

Cad.No:57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan 

BORNOVA TM, Kurtuluş Mah.Göçbeyli Yol Çatısı 

Bergama/İZMİR adresinde bulunan BERGAMA 

TM, Hacı Hamza Mah. Çevre Yolu Bulvarı No:74 

Demirci/MANİSA adresinde bulunan DEMİRCİ 

TM, İstiklal Mah. Orhan Gazi Cad. Derbent-

Turgutlu/MANİSA adresinde bulunan DERBENT 

TM, Yeni Foça Yolu 2.km Habaş D.Ç.İçi 

Aliağa/İZMİR adresinde bulunan HABAŞ TM, 

Egemenlik Mah. Rasathane Yolu 6106/4 Sok. 

No:3/1 Işıkkent/İZMİR adresinde bulunan IŞIKLAR 

TM, Yunus Emre Mah.5714/1 Karabağlar-İZMİR 

adresinde bulunan KARABAĞLAR TM, Ankara 

Yolu Pınar Et Yanı Kuyucak Köyü No:220 

Kemalpaşa/İZMİR adresinde bulunan 

KEMALPAŞA TM, Manisa OSB Gürle Yolu PK:87 

MANİSA adresinde bulunan MORSAN TM, 

Gölmarmara -Akhisar Yolu 4.KM Salihli/MANİSA 

adresinde bulunan SALİHLİ TM, Yılmazlar Mah. 

Akgün Sok. Saruhanlı/MANİSA adresinde bulunan 

SARUHANLI TM, Menderes İZSU Yol ayrımı 

Pk:22 Tahtalı Trafo Merkezi Menderes/İZMİR 

adresinde bulunan TAHTALI TM, Camiatik Mah. 

Dörtyol Sok. No:41 Kuşçular Yolu Pk:15 

Urla/İZMİR adresinde bulunan URLA TM, 

Urla/İZMİR adresinde bulunan URLA-2 TM, 

Kurttepe Mevkii Ulukent Menemen/İZMİR 

adresinde bulunan ULUCAK TM, Ankara Cad. 

No:184/A Bornova/İZMİR adresinde bulunan 

ÜNİVERSİTE TM, Hürriyet Caddesi No:474 

Viking Kağıt Fabrikası İçi Aliağa/İZMİR adresinde 

bulunan VİKİNG TM, Atatürk Mah. Ödemiş Yolu 

Üzeri Tire/İZMİR adresinde bulunan TİRE TM, 

İzmir Yolu Üzeri Benzinlik Mevkii Ödemiş/İZMİR 

adresinde bulunan ÖDEMİŞ TM, Atatürk Organize 

Sanayi Mah.10038 Sokak No:13 Çiğli/İZMİR 

adresinde bulunan EBSO TM, TEİAŞ Soma-A Trafo 

Merkezi Soma-A Santralı Yanı Soma/MANİSA 

adresinde bulunan SOMA-A TM,48.Sok.No:11 

Poligon/İZMİR adresinde bulunan GÜZELYALI 

GİS TM, Anadolu Caddesi No:214 

Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan KARŞIYAKA 

GİS TM, Huzur Mah. Full Sok. No:28 

Narlıdere/İZMİR adresinde bulunan ILICA GİS, TM 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

Mithatpaşa Cad.No:45/1 35260 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan BAHRİBABA GİS TM, Ozan 

ABAY Cad. No:76 Bayraklı/İZMİR adresinde 

bulunan PİYALE GİS TM, Hilal Mah. İşçiler 

Cad.No:77 Yenişehir/İZMİR adresinde bulunan 

HİLAL TM, Hasan Tahsin Cad. No:147 Basın 

Sitesi/İZMİR adresinde bulunan HATAY GİS 

TM,6403 Sokak No:6 Bostanlı-Karşıyaka/İZMİR 

adresinde bulunan BOSTANLI GİS TM, 

Cumhuriyet Mah. 6681 Sok. No:1 Şemikler-

Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan ŞEMİKLER 

TM, Çanakkale Yolu Üzeri 7.km P.K:63 Çitlenbik 

Yolu Mevki Aliağa/İZMİR adresinde bulunan 

ALİAĞA 2 TM,3962/30 Sok. No:35 Uzundere-

Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan UZUNDERE 

TM,1504 Sok. No:12 35220 Alsancak/İZMİR 

adresinde bulunan ALSANCAK GİS TM, Fevzi 

Çakmak Mah. Bekir Saydam Cad. Pancar Organize 

Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:32 Torbalı/İZMİR 

adresinde bulunan PANCAR OSB TM, Rasathane 

Yolu No:15 Işıkkent/İZMİR adresinde bulunan 

IŞIKLAR YTM’de, Çeşme /İZMİR adresinde 

bulunan 380 Kv ÇEŞME HAVZA T.M.de, Ege 
Serbest Bölgesi Gaziemir GIS  adresinde bulunan 

GAZİEMİR T.M.de, Balıklıova-Yaylaköy yolu 8. 

km Karaburun adresinde bulunan KARABURUN 

T.M.de ve Kuşlubahçe Mevki MANİSA adresinde 

bulunan MANİSA GRUP 

BAŞMÜHENDİSLİĞİNDE yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet işinin süresi 365 

(üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/ 

İZMİR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi – Saati : İhale, 15/07/2014 tarihinde saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 

bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve KDV dahil 59,00.-TL karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 15/07/2014 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

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 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5737/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 08/04/2013 tarihinde 

2013/26637 İhale Kayıt No ile yapılan ve 03/06/2013 tarihinde sözleşmeye bağlanan "574 Kalem 

Bursa İli Hastanelerinin Toplu İlaç ve Serum Alımı (Açık İhale)" ihalesi sonucunda, taahhüdünü 

ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine 

getirmeyerek, 4735 sayılı Kanunun 25/f maddesinde; "Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı 

ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek şeklinde belirtilen yasak 

fiil ve davranışta bulunduğu idarece tespit edilerek kesin teminatı gelir kaydedilen; 

CANSU Ecza Deposu ve Hastane Ürünleri İlaç Paz. İth. İhr. San. ve Ticaret Limited 

Şirketi (Adres. Toptancılar Sitesi G Blok No:7/A Merkez/DİYARBAKIR, Diyarbakır Ticaret ve 

Sanayi Odası-Ticaret Sicil No: 16724, Oda Sicil No: 17732, Vergi Dai./No: Gökalp 

V.D/2020127702)'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı 

İsmail ÖĞÜT (T.C. Kimlik No: 28790245142 /e; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 

09/11/2013 tarihli 28816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 15. İdare 

Mahkemesi'nin 29/05/2014 tarihli ve Esas No: 2014/393 sayılı "Dava konusu işlemin;..... 

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 

25/06/2014 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 5824/1-1 

—— • —— 
Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, 

gerekmektedir. 

İlgili adayın; 

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları, 

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, 

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik 

belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 

(altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Adet 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Elektrik Tesisleri Prof. Dr. 1 

 5877/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  İmam Altınbaş Vakfı 

VAKFEDENLER:  İnan Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, Mehmet Çelik, Hasan Yalçın, Umut 

Metin. 

VAKFIN İKAMETGAHI:  İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/04/2014 tarihli E: 2014/114, K.2014/95 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel değerlere ve kanunlarına 

uygun olarak, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde eğitim, kültür, sportif, eğitsel faaliyetler, 

sağlık, çevre koruma, ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunulması ve bunların desteklenmesi amacı 

ile kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 200.000 TL Nakit . 

YÖNETİM KURULU : İnan ALTINBAŞ, Hüseyin ALTINBAŞ, Umut Metin, Mehmet 

Çelik, Hasan YALÇIN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın amaç ve konusuna  en yakın başka vakıf veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5787/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: İstanbul Eğitim Kültür ve Sanat Çalışmaları Vakfı. 

VAKFEDENLER:  Belkıs İbrahimhakkıoğlu, İrfan Çiftçi, Mehmet Çebi, Ahmet Lütfi 

Akkuş, Muhammet Sani Adıgüzel, Mehmet Yalçın Yılmaz, Serhan Coşkun, Fatih Bolcan, 

Mahmut Çavuş. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2014 tarihinde tavzih edilen 30/05/2014 

tarih ve E.2014/121, K.2014/281 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI :  Türk dilini, kültürü ve sanatını yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak ve 

yaymak.Bu gaye için her türlü eğitim çalışmasını gerçekleştirmek ve desteklemek , eğitim ve 

öğretim alanlarında faaliyetlerde bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000 TL Nakit . 

YÖNETİM KURULU :  Belkis İbrahimhakkıoğlu, Muhammet Sani Adıgüzel, Bülent Arif 

Güleç, Murat Özer, Serhan Coşkun. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5788/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan 

öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme 

Ölçütleri'ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve 

doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini 

dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, 

özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. 

maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet 

dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Anadolu Üniversitesi Personel 

Dairesi Başkanlığı-Eskişehir" adresine vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan 

bölümlerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen 

yapılacaktır. 

Duyurulur. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 
UNVANI ADET 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
ECZACILIK MESLEK 

BİLİMLERİ 
FARMASOTİK KİMYA PROFESÖR 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ PROFESÖR 1 

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK DOÇENT 1 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 
SERAMİK-CAM SERAMİK-CAM PROFESÖR 1 

HAVACILIK VE UZAY 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

UÇAK GÖVDE-MOTOR 

BAKIM 
- DOÇENT 1 

HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU MİLLETLERARASI HUKUK DOÇENT 1 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ DOÇENT 1 

İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMAN DOÇENT 1 

MİMARLIK VE TASARIM 

FAKÜLTESİ 
MODA TASARIMI - DOÇENT 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 
ÇEVRE BİLİMLERİ DOÇENT 1 

ENGELLİLER ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ 
- ZİHİN ENGELLİLER DOÇENT 1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör kadroları için Rektörlük 

Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde 

yer alan formları, 

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı 

Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) Özgeçmişlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında 

yayınlanmış olan 

“Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma 

İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları, 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 

belirtmeleri gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

ANABİLİM DALI Profesör 
Yrd. 

Doç. 
AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 
   

RUH SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
1 

 
Destekleyici psikoterapi eğitici sertifikası olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ    

ENDODONTİ 1 
 

Diş Hekimliğinde Mikrocerrahi uygulamalar konulu 

ders vermiş olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR YÜKSEKOKULU    

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR ÖĞRETİMİ  
1 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak. Kuvvet antrenman programlarının 

voleybolcuların bazı motorik ve teknik özellikleri 

üzerine etkisi alanında çalışması bulunmak. 

EREĞLİ EĞİTİM 

FAKÜLTESİ    

EĞİTİM 

YÖNETİMİ,TEFTİŞİ, 

PLANLAMASI VE 

EKONOMİSİ 

 
1 

Öğretimde Liderlik ve Akademik Müfredat alanında 

doktora çalışması yapmış olmak ve bu alanda 

akademik yayınlar yapmış olmak. 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent 

kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu 

için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan 

suretlerini, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

Belgelerinin noter onaylı suretlerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna 

başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 

almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI KADRO 

ÜNVANI 

ADET 

Hukuk Fakültesi  Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku 

Anabilim Dalı  

Profesör 1 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı  Profesör 1 

Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü –

Software Engineering Alanı 

Profesör 1 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü – Eğitim 

Programları ve Öğretim Alanı  

Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doçent 2 

Pedodonti Anabilim Dalı  Doçent 1 

Endodonti Anabilim Dalı Doçent 1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doçent 1 
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Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/144247 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 13’üncü İkmal Merkezi Komutanlığı İl/İlçe Afyonkarahisar 

Adresi 

13’üncü İkmal Merkezi Komutanlığı 

Örnek Evler Mah. Fatih Yolu Üzeri 

Kömürcüler Sitesi Karşısı 

Afyonkarahisar 

Tel-Faks 0 272 216 57 00 – 0272 216 28 40 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Şafak Ticaret İhsan Bucak  

Adresi 
Fatih Yolu Üzeri Askeriye Karşısı 

No: 22 Afyonkarahisar 
 

T.C. Kimlik No. 1870289347  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
20761214430  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Afyonkarahisar Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 03/936  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/21124 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL İKMAL DESTEK 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/BEYKOZ 

Adresi ANADOLU KAVAĞI  Tel-Faks 2163202527-2163231848 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SEMBOL AMBLEM DEKORATİF 

EŞYA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

YILDIZ TIĞLI 

Adresi 

MECLİS MAH. SEMİH SANCAR 

CAD. İLKNUR SOK. NU.:10 

SANCAKTEPE/İSTANBUL 

MECLİS MAH. SEMİH SANCAR 

CAD. İLKNUR SOK. NU.:10 

SANCAKTEPE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 27472844468 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7600047808  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 246086 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/70951 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı AYSEL CEYLAN  

Adresi 

POSTANE MAH. CUMHURİYET 

CADDESİ NU.:2 

TUZLA/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 16316673968  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 880288  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK  

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/136 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/MELİKGAZİ 

Adresi 
ESENYURT MAH. ERCİYES 

CAD.  
Tel-Faks 352 2224545-352 2221017 

Posta Kodu 38050 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SEMİHA ALTINTAŞ  

Adresi 
ESKİ SANYİ BÖLGESİ 2. CADDE 

NU.:22 KOCASİNAN/KAYSERİ 
 

T.C. Kimlik No. 47596416754  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0650134528  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERİ TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37445  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/27708 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
172’NCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ŞIRNAK/SİLOPİ 

Adresi 
ZEKİ DURLANIK KIŞLASI 

İPEKYOLU ÜZERİ 
Tel-Faks 486 5184068- 486 5183587 

Posta Kodu 73400 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ERÇELİK MADENCİLİK GIDA 

İNŞAAT NAKLİYAT İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ŞEMSETTİN ÇELİK 

Adresi 
YAFES MAH. SİTTİ NEFİS CAD. 

NU.:12/A CİZRE/ŞIRNAK 

YAFES MAH. SİTTİ NEFİS CAD. 

NU.:12/A CİZRE/ŞIRNAK 

T.C. Kimlik No. - 52516749010 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3420328316  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
CİZRE TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1026-CİZRE  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/148363.13 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL İKMAL DESTEK 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/BEYKOZ 

Adresi ANADOLU KAVAĞI  Tel-Faks 2163202527-2163231848 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MAMPAŞ SÜT ÜRÜNLERİ 

PAZARLAMA VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ÜMİT GÜRSOY 

Adresi 
KEMERBURGAZ İKİ KEMER 

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL 

KEMERBURGAZ İKİ KEMER 

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 29563675036 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6110047046 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 283813 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/168810 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi OSMAN KAVUNCU CAD. Tel-Faks 352 3302918 – 352 3209393 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
DİZPA ELEKTRİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
MUSTAFA MERT YANBASTI 

Adresi 

BEREKETZADE MAH. KULE 

ÇIKMAZI SOK. NO.:6 K:1 

BEYOĞLU/İSTANBUL 

BEREKETZADE MAH. KULE 

ÇIKMAZI SOK. NO.:6 K:1 

BEYOĞLU/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 66454266188 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3020448341  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 577424  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

 Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/168793 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi OSMAN KAVUNCU CAD. Tel-Faks 352 3302918 – 352 3209393 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
DİZPA ELEKTRİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
MUSTAFA MERT YANBASTI 

Adresi 

BEREKETZADE MAH. KULE 

ÇIKMAZI SOK. NO.:6 K:1 

BEYOĞLU/İSTANBUL 

BEREKETZADE MAH. KULE 

ÇIKMAZI SOK. NO.:6 K:1 

BEYOĞLU/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 66454266188 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3020448341  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 577424  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/157667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi OSMAN KAVUNCU CAD. Tel-Faks 352 3302918 – 352 3209393 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İLKER ÇAĞDAŞ ÇİÇEK  

Adresi 

BÜYÜKHENDEK CAD. KULE İŞ 

MERKEZİ NU.:15/307 

BEYOĞKU/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 45865820974  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2530765356  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 893756  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/115951 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÖLCÜK DENİZ İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi  Tel-Faks 262 414 1129- 262 4147943 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ECE TEKNİK METAL MAKİNA 

RÖMORK DORSE VE 

MALZEMELERİ İMALATI İÇ VE 

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

ABDÜLKERİM ECE 

Adresi 
4. SOK. NO.:11 OSTİM 

YENİMAHALLE/ANKARA 

4. SOK. NO.:11 OSTİM 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 33388653728 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3240230360  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 169461  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/24667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
4’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe - 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ZEKİ YÜCE VE OĞULLARI 

KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
ENİS YÜCE 

NECDET 

YÜCE 

Adresi 

SUBAŞI MAHALLESİ 

471.SOKAK NO:5 ORDU 

NİZAMETTİN 

MAHALLESİ 

NO:93 ORDU 

NİZAMETTİN 

MAHALLESİ 

NO:93 ORDU 

T.C. Kimlik No. - 54685455136 54673455582 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9970014474 - - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ORDU TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2193 - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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 (  ) 

 5816/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/30208 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL DENİZ İKMAL 

GRUP KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/BEYOĞLU 

Adresi - Tel-Faks 2122543150-2122351199 

Posta Kodu 34440 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

PENDİK TUR PERSONEL VE 

ÖĞRENCİ TAŞIMACILIK 

HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

MEHMET ALİ UYSAL 

Adresi 

ŞEYHLİ MAHALLESİ ŞİRİN 

SOKAK NO:21/18 

PENDİK/İSTANBUL 

ŞEYHLİ MAHALLESİ ŞİRİN 

SOKAK NO:21/18 

PENDİK/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 32462438978 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7280376758 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 855872 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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 (  ) 

 5816/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/18248 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

DAĞ, KOMANDO OKULU VE 

EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ISPARTA/EĞİRDİR 

Adresi - Tel-Faks 2463116831-2463116834 

Posta Kodu 32500 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MAZLUM ERTOK - 

Adresi 

GÜL SANAYİ SİTESİ R ADA 

NO:7 MERKEZ/ISPARTA 

- 

T.C. Kimlik No. 15413318376 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ISPARTA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9224 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/34099 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖĞÜN BULGUR HUBUBAT 

GIDA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. 

CADDE NO:14 

MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6520249478 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAHRAMANMARAŞ TİCARET 

VE SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9577/MERKEZ - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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 (  ) 

 5816/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/23229 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

CAN MANTAR GIDA İNŞAAT 

TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM 

SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

MURAT CAN 

Adresi 
TANZİMAT CADDESİ NO:55/6 

YENİMAHALLE/ANKARA 

TANZİMAT CADDESİ NO:55/6 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 31033429858 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1980426871 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 279153 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5816/14/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5814/1-1 
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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. 

 5813/1/1-1 
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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. 

 5813/2/1-1 
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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. 

 5813/3/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
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. 

 5813/4/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

 
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. 

 5815/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
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. 

 5823/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

 
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. 

 5825/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
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. 

 5826/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

 
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. 

 5827/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
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. 

 5828/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

 
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. 

 5829/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 
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. 

 5830/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

 
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. 

 5831/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5832/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5822/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

 
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. 

 5869/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

 
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. 

 5870/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 5854/1/1-1 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 5854/2/1-1 



4 Temmuz 2014 – Sayı : 29050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/186023 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve 

Sanayi A.Ş. 
İl/İlçe İstanbul/Sultangazi 

Adresi 

Esentepe Mah. Mimar Sinan 

Bulvarı No:170/A Cebeci-

Sultangazi/ İstanbul 

Tel-Faks 0212 476 00 90-0212 476 00 99 

Posta Kodu  E-Mail ihe@ihe.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ataklar Tarım Ürünleri ve Gıda 

San. Paz. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Kocatepe Mh. Mega Center Yemiş 

Meydanı Sk. No:2 C-52 Blok 491 

Bayrampaşa/İstanbul –Türkiye 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Tuna V.D. 095 030 4029  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 787257  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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 (  ) 

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. 

 5821/1-1 
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İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/9174 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstaç İstanbul Çevre Yönetimi 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İl/İlçe Şişli/İstanbul 

Adresi 
Paşa Mah. Piyalepaşa  

Bulvarı No:74 
Tel-Faks 212 230 60 41-212 231 76 14 

Posta Kodu 34379 E-Mail istac@istac.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mercengil İnş. Taah. Tur. Teks. 

San. ve Dış. Tic. A.Ş. 
Şemsettin Mercan 

Adresi 
Çınar Mah. 12/2 Sok. No:4 

Bağcılar/İstanbul 

Çınar Mah. 12/2 Sok. No:4 

Bağcılar/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  31043330366 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6160136091  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 449416  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 5833/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 14.02.2014-141 45.13/49 

KARAR TARİHİ VE NO : 14.02.2014-3415 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

Manisa İli, Gölmarmara İlçesi, Hacıveliler Köyü'nde, Akkavak Çiftliği'nin kuzeybatısında 

bulunan tümülüsün arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin, 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 

sayılı Kanun kapsamında Kurul Müdürlüğünün 15/01/2013 tarihli ve 167 sayılı yazısı ile istenen 

ilgili Kurumların görüşlerinin iletildiği Manisa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün 29/01/2013 tarih ve 1039 sayılı yazısı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2013 tarihli ve 329 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 

ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23/01/2013 tarih ve 16076 sayılı yazısı, Mekânsal Planlama 

Genel Müdürlüğünün 24/01/2013 tarihli ve 1303 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

2. Bölge Müdürlüğünün 14/02/2013 tarihli ve 85317 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28/01/2013 tarihli ve 19349 sayılı yazısı, 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 04/02/2013 tarihli ve 34005 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30/01/2013 tarihli ve 418 sayılı yazısı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 21/02/2013 tarihli ve 16625 sayılı yazısı, Akhisar Orman 

İşletme Müdürlüğünün 07/03/2013 tarihli ve 1793 sayılı yazısı, Gölmarmara Kaymakamlığı İlçe 

Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/04/2013 tarih ve 544 sayılı yazısı, Manisa Kadastro Müdürlüğünün 

11/06/2013 tarih ve 36 sayılı yazısı, 21/03/2013 tarih ve 2240 sayı ile kayıtlı uzman raporu ile 

12/02/2014 tarih ve 173 sayı ile kayıtlı uzman raporu ve tümülüs yakınından geçen Ankara-İzmir 

Otoyolu güzergâhına ilişkin Kurulumuzca alınan 22/05/2013 tarihli ve 2285 sayılı karar okundu, 

yazı ekleri ve karar eki ile işlem dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa İli, Gölmarmara İlçesi, Hacıveliler Köyü'nde, Akkavak Çiftliği'nin kuzeybatısında 

bulunan tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli pafta üzerinde sınırları gösterildiği biçimde I. 

(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, 

kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesince kapatılmasına, kaçak kazıyı gerçekleştirenler hakkında 

yasal işlem başlatılmasına, 

Kararımız ile tescil edilen I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanına ilişkin Geçiş Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının: 

1 - Bahse konu alanda herhangi bir amaçla yapı yapılamaz,  

2 - Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz, 

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün ve varsa Kazı Başkanının görüşüyle birlikte konu Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmeden herhangi bir uygulama yapılamaz, 

4 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez,  

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz, ağaçlandırmaya 

gidilemez, 

Hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine ve 

kararımız ile tescillenen I. (Birinci) derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik, 2863 sayılı Yasanın 17. 

maddesi gereği koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1064 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1065 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine

İlişkin Karar
1066 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine

İlişkin Karar
1067 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5.9.2014 Tarihinden İtibaren

Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete
İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6466 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2014/6504 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu

Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve
Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2014 Yılı Programında Belirlenen Türk Eximbank
2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

2014/6534 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR’ın Yeniden Seçilmesi

Hakkında Karar (No: 2014/12)
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU’nun Seçilmesi

Hakkında Karar (No: 2014/13)

YÖNETMELİKLER
— Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin

Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği
— Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik
— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/54)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/55)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/57)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/58)
— 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile

Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15)
— Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/6/2014 Tarihli ve 2014/56 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3072 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3123 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


