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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7083
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı koruma hizmetlerinde

kullanılmak üzere 2 adet şube müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 5/12/2014 tarihli ve
149796 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b)
bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

                     E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Şubat 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29274



ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/12

1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek

göstergeli İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel

SARI’nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bursa Vakıflar

Bölge Müdürlüğüne, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK’in,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/13

1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek

göstergeli Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Recep KAFES’in atanması, 657 sayılı Kanunun

76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/14

1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli

Müsteşar Yardımcılığına Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet GENÇ’in atanması, 657 sayılı Ka-

nunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/16
1 – Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih AĞDAŞ’ın başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/17
1 – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin ÇİFTÇİ’nin başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/18
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Engelli ve Yaşlı Hizmet-

leri Genel Müdürlüğüne, Tacettin GÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/19
1 – Bakanlık Müşaviri Doç. Dr. Mustafa CAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/20
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Toplum Hizmet-

leri Genel Müdür Yardımcılığına, Abdulkadir ABDUŞOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Ka-
nunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/21
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Hasan AYKUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/22
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Denizli Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet ALTIN’ın
atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/23
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İzmir Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Nesim TANĞLAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/24
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü

Başkan Yardımcılığına, Cemil BAŞPINAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 5000 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/25
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ankara Bilim, Sanayi

ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi
KONARILI’nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karaman Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Ali Osman KAŞIKCI’nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/26
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine,

Hüseyin KOCAPİÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/27
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine,

Cüneyt ÖZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/28
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Bilal CURABAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             İdris GÜLLÜCE
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/29
1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR’ın

başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             İdris GÜLLÜCE
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/2
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına,

Ali Murat BAŞÇERİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/30
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Protokol Genel

Müdürü Büyükelçi Levent Murat BURHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/4
1 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel

Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık KÜÇÜKGÜNAY’ın yeniden atanması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/37
1 –Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Atik Ahmet YÜCER’in
atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/38
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cafer KINANÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/40
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şırnak İl Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğüne, Bekir KILIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/42
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Hakkı AHMETBEYOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/43
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine Dursun COŞKUNÇELEBİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/49
1 – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Fikret KOMSER’in, başka bir

göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/50
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve

Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan ÇOKÇEVİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun
68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/51
1 – Muş İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet BULUT’un, başka bir göreve atanmak

üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

20/2/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/52
1 – Bakanlık Müşaviri Yalçın KURT’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden

alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

20/2/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/53
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Ali Erdem

YALÇİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/54
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Mustafa

ÇAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/55
1 – Diyarbakır Defterdarı Hasan KOCA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevin-

den alınması, 
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Diyarbakır

Defterdarlığına Aksaray Defterdarı Ali AYKAŞ’ın atanması, 
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür. 
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 

20/2/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/56
1 – Şırnak Defterdarı İbrahim KULAOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması, 
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şırnak

Defterdarlığına Zeynülabiddin TOPRAK’ın atanması, 
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür. 
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 

20/2/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/59
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Uşak İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Bülent ŞAHİN’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/62
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600

ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine İlhan UMUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/64
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
BİRDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Lütfi ELVAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/65
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Mehmet KARABULUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Lütfi ELVAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARLARI

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1254
1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Patoloji Üyeliğine, İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canser ÇAKALIR’ın yeniden
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/15
1 –Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Allerji Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU’nun
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 
20/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 ta-
rihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı
görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 29/6/2011

tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,
c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
ç) Bakanlık teşkilatı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,
d) Birim: 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri ile taşra teşkilatı
bölge müdürlükleri,

e) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
f) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayı-

lan süreleri,
g) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ğ) Personel: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,
h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
i) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, Milli Park Müdürü,
2) Milli Park Müdür Yardımcısı,
3) Şef.
b) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis.
c) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı.
d) İdari hizmetleri grubu;
1) Ayniyat saymanı, sayman,
2) Bilgisayar işletmeni, mutemet, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, memur,

anbar memuru, orman muhafaza memuru, santral memuru, sekreter, şoför, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni, veznedar, rehber.

e) Destek hizmetleri grubu;
1) Aşçı, bekçi, bahçıvan, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Arkeolog, biolog, ekonomist, fizikçi, hemşire,

jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, kimyager, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis, avukat,
mütercim, programcı, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, şehir plancısı, tekniker, teknisyen,
tercüman, veteriner hekim ve istatistikçi.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az altı ayı Bakanlıkta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci

maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve Bakanlıkta en az altı ay
atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak.

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşa-

ğıdaki özel şartlar aranır:
a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek

için;
1) Sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofi-

zikçi, fizikçi, istatistikçi, biolog, veteriner hekim, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, arkeolog
kadrolarında toplam yedi yıl çalışmış olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun ol-
mak.
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b) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek
için;

1) Sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, şef, sayman,  ay-
niyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, programcı, tekniker, memur, anbar memuru, santral
memuru, mutemet, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf,
sekreter, veznedar ve orman muhafaza memuru kadrolarında en az yedi yıl çalışmış olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun ol-
mak.

c) Taşra birimlerinde Milli Park Müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için;
1) Sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofi-

zikçi, biolog kadrolarında toplam yedi yıl çalışmış olmak.
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun ol-
mak.

ç) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
2) Mühendis kadrosunda iki yıl çalışmış olmak.
d) Taşra birimlerinde Milli Park Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için;
1) Sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofi-

zikçi, biolog kadrolarında toplam yedi yıl çalışmış olmak.
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun ol-
mak.

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf,

bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, orman muhafaza
memuru, şoför kadrolarında toplam en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumu mezunları için en az dört yıl, diğer
yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti

bulunmak.
g) Uzman, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun ol-
mak.

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta programcı, şef, ay-
niyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarının
herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Sayman ve ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf,

bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, orman muhafaza
memuru, şoför kadrolarında toplam en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak.
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2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumu mezunları için en az dört yıl, diğer
yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak.

h) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar,  sekreter
ve orman muhafaza memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti

bulunmak.
ı) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti

bulunmak.
3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası veya yüksek öğrenim

sırasında bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesine sahip olmak.
i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az (B sınıfı) sürücü belgesine sahip olmak.
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti

bulunmak.
3) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar belirtilmiştir:
a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi,

ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumundan mezun olmak.

b) Tekniker ve laborant kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak.
c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili

bölümlerinden mezun olmak.
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak.
2) En az bir bilgisayar programlama sistemini bildiğini belgelemek.
3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda en az (D) düzeyinde başarılı ol-

duğunu belgelemek.
d) Tercüman, mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumundan mezun olmak.
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2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS)’nda en az (B) seviyesinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan buna denk
puan almış olduğunu belgelemek.

e) Veteriner hekim, biolog kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumundan mezun olmak.

f) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak.
g) Hemşire, sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az orta öğretim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun ol-

mak.
ğ) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumundan mezun olmak.

h) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesinden mezun olmak.
2) Avukatlık stajını yapmış olmak.
Sınav şartı
MADDE 9 – (1) Şube müdürü, milli park müdürü ve bunlarla aynı düzey kadrolara

görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yük-
selme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Bakanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi
en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son
günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Bakanlığa baş-
vuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.  Ay-
lıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullan-
makta olan Bakanlık personeli, başvuruda bulunarak görevde yükselme sınavına katılabilir.
Ayrıca, aday memurlar ve diğer kurum personeli başvuru yapamazlar.

(2) Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şart-
ları taşıyanların listesi Bakanlığın ilan panosu ve resmi internet sitesinden ilan edilir. Söz ko-
nusu listeye karşı ilgililer listenin ilan edilmesine müteakip beş iş günü içerisinde sınav kuru-
luna itiraz edebilir. Bu itirazlar sınav kurulunca on iş günü içerisinde karara bağlanır.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için bu sınava ilişkin

konu başlıklarına duyuruda yer vermek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak
personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
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Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü, milli park müdürü ve bunlarla aynı düzey görevlere

atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine

tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonu-
cundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin ko-
nular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alı-
narak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz üzerinden an az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli

başvurabilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(7) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan gö-

revlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu; Bakanın Onayı ile bir Müsteşar Yardımcısının baş-

kanlığında; Personel Dairesi Başkanı ve en az bu düzeyde olmak üzere ilgili birimlerin yöne-
ticilerinden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede ola-
mazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
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(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, iti-
razların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Başarı sıralaması
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, milli park müdürü ve bunlarla
aynı düzey kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması;
diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Ba-
kanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet suresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenim bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

sebebiyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday kadar personel Bakanlıkça ih-
tiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesi ilan metninde belirtilir.
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav

öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenir.
(2) Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sa-

yılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.
(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında
da kanuni işlem yapılır.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olan-
ların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edildiği ta-

rihten itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.  İnceleme sonuçları ilgililere
on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen
süre içinde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atama
MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
sıralamasına göre üç ay içinde ihtiyaç durumu ve tercihleri dikkate alınarak atanır. Atamalar
sonunda boş kadronun kalması halinde atanmaya hak kazanan ancak yerleşemeyen personel
arasından puan sırasına göre atamalar tamamlanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

suretiyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren
altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin
duyuruya kadar bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre Bakanlıkça belirlenen yedekler ara-
sından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atama haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları arasında

görevde yükselme mahiyetindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna
geçişler de görevde yükselme sınavına tabidir.

(2) Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önceden bulunan görev-
ler ile bu görevlerde çalışmış olanlar aynı düzeyde görevlere veya alt görevlere görevde yük-
selme sınavına tabi tutulmadan atanabilir.

(3) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanlar arasındaki geçişlerde
ise atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla sınav şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak
atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar ve özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan

personel; bu Yönetmelikte kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre
çalışmış olmanın dışında belirlenen şartları taşımaları şartıyla, Kurumdaki aynı unvanlı kad-
rolara ya da aynı düzeydeki görevlere veya daha alt düzeyde yer alan diğer unvanlı kadrolara
atanabilir.

(2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapı-
lacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Çevre ve Orman Bakanlığı mer-
kez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalışan personelin geçen hizmetleri Bakanlıkta çalışmış gibi
değerlendirilir.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatı

uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih
itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan “İngilizce” ibaresi “World”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748

2- 25/6/2011 27975

3- 15/10/2011 28085

4- 22/9/2012 28419

5- 18/5/2013 28651

6- 12/12/2013 28849

7- 13/5/2014 28999

8- 19/9/2014 29124

9- 21/10/2014 29152

10- 19/11/2014 29180

11- 26/12/2014 29217

12- 11/2/2015 29264
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU

KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN 
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hü-

kümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik
enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim lisansları için DSİ ve tüzel kişiler
arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşması ile Belediyeler tarafından içme suyu mak-
satlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim
tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine

göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji
üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak su
kullanım hakkı anlaşmasında yer alması gereken hükümler, su kullanım hakkı anlaşmasının
imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline, sona ermesine dair usul ve esaslar ile su kullanım
hakkı anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülükleri ile Belediyeler tarafından içme su-
yu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız
üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Maksatlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu bakanlığı,
b) Belediye: İlgili Belediyeleri veya ilgili büyükşehir belediye meclislerinin alacağı ka-

rarla yetki vermesi halinde kendisine bağlı su ve kanalizasyon idarelerini,
c) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
e) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
f) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi

bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,
g) Komisyon: Çoklu başvurularda seçim işlemini yürütmek üzere DSİ Genel Müdürü-

nün onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş asil dört yedek üyeden teşekkül eden seçim
komisyonunu,

ğ) Lisans: Bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için Elektrik Piyasası Ka-
nunu uyarınca EPDK’dan almak zorunda oldukları izni,

h) Ortak Tesis: Enerji üretimi yanında sulama suyu, içme ve kullanma suyu temini ve
taşkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi,
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ı) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırım-
larına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için EPDK tara-
fından verilen belirli süreli izni,

i) Piyasa: Elektrik Enerjisi Piyasasını,
j) Su Kullanım Hakkı Anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına

ilişkin işletme esaslarını ve DSİ’ye ödenecek bedellerin ödeme şeklini belirleyen ilgili mevzuat
hükümlerine göre DSİ ile şirket arasında akdedilen anlaşmayı,

k) Şirket: Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak için başvuran anonim veya limited
şirketi,

l) Toplantı: Hidroelektrik kaynak katkı payı teklif verme toplantısını,
m) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
n) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat En-

deksini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM

Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı

Proje listelerinin ilanı
MADDE 5 – (1) DSİ ve tüzel kişiler tarafından geliştirilen ve bu Yönetmelik kapsa-

mında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projelerine ilişkin listeler, proje safhalarına
göre DSİ’nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır ve güncellenir. Söz konusu listeler
DSİ tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Listelerde; projelerin durumları
ve projelere ilişkin başvuru bilgileri yer alır.

(2) Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık
su isale hatları üzerinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurula-
rının ilanı, ilgili mevzuatta belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.

Müracaat esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında ilan edilen DSİ ve tüzel

kişi projelerine, su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere süresi içinde DSİ’ye müracaat edi-
lir. DSİ projelerine müracaat sırasında dilekçe ekinde;

a) DSİ internet sayfasında ilan edilen müracaat şartlarında belirtilen ve projenin özel-
liğine göre istenen belgeler,

b) Şirketin şirket sözleşmesi veya esas sözleşmesi ile tadillerinin yayınlandığı ilgili Ti-
caret Sicil Gazetesi,

c) Şirketin tebligata esas kanuni tebligat ve elektronik tebligat adresleri,
ç) İmza sirküleri ve imza beyanı ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri,
d) Her yıl tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen en az üç yıl süreli geçici teminat

mektubu,
e) Ek-3A formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),
f) Fizibilite kontrol ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont,
g) Ek-5 Taahhütnamede belirtilen hususlar çerçevesinde yatırılması gereken hizmet be-

delinin yatırıldığına ilişkin dekont,
sunulur.
(2) Tüzel kişiler tarafından geliştirilen projelerde ilk başvuru esnasında, birinci fıkrada

istenilen belgelerden (e), (f) ve (g) bentleri dışındaki tüm belgeler EK-4 ön başvuru raporu ve
kontrol ücretiyle beraber teslim edilir. Bu projelerin DSİ tarafından üzerinde çalışılan fakat ra-
pora bağlanmamış projeler ile çakışması durumunda DSİ çalışmalarının tamamlanmasına kadar
müracaat kabul edilmez veya onaylanmaz.
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(3) Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık
su isale hatları üzerinde 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulmak üzere, ser-
mayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce il özel idarelerine yapılan baş-
vuru dilekçesi ekinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f) bentlerinde belirtilen evraklar ile;

a) Ek-3B formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),
b) Su isale hattı veya atık su hatları üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bu-

lunması durumunda, tesisin kurulup işletilmesine ilişkin ilgili belediyeler arasında yapılacak
protokol,

sunulur.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında başvuru yapacak şirketin sermayesinin tamamı belediyeye

ait olması halinde başvuru esnasında geçici teminat mektubu şartı aranmaz ve şirket Ek-2 ve
Ek-5’de belirtilen bedellerden de muaf tutulur.

(5) Enerji üretimini de ihtiva eden çok ya da tek maksatlı veya enerji üretimini kapsa-
mayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa
halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması
öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamam-
lanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilebilir. Bu durumda,
ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya
çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hüküm-
leri uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı
olarak tamamlanamaması durumunda Şirket, DSİ’den herhangi bir sebeple tazminat ve hak ta-
lebinde bulunamaz.

(6) 6446 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller
için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan
enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli:

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işler için tek veya çok maksatlı
tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi;

1) Enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli,
2) Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk keşif bedeli,
Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan bedele, bu bedelin

%30’u ilave edilmek suretiyle bulunan tutarı geçemez ve (2) numaralı alt bent kapsamına giren
tesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan miktar var ise Yİ-ÜFE ile hesaplanarak ayrıca
enerji hissesi katılım payına ilave edilir. İlk keşif bedelinin güncellenmesinde, 8/9/1983 tarihli
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde keşif yılının ocak ayında ya-
yınlanan Yİ-ÜFE değeri, imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında bedel belirlenmişse bu
bedelin hesabında kullanılan Yİ-ÜFE değeri esas alınır.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde teklif
tutarı, bu tutarın güncellenmesinde ise teklifin yapıldığı tarihten bir önceki ayın Yİ-ÜFE de-
ğerleri esas alınır. Teklif tutarıyla bitirilemeyen işlerde gerçekleşme miktarı esas alınır. İhale
kapsamında teklif tutarı içerisinde ortak tesislere ait olmayan kalemlerin de bulunması ve bu
kalemlerin bedel olarak ayırt edilememesi durumunda, işin sonunda kesin hesabın çıkarılmasına
müteakip ortak tesisler için yapılan harcamaların toplamı tesis bedeli olarak dikkate alınır.

c) Proje kapsamında ortak tesisler ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak
olan ödemelerin Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine
düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.
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(7) DSİ tarafından kesin projesi veya planlaması hazırlanmış olan çok maksatlı olarak
planlanmış mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının
talep edilmesi ve bu talebin DSİ tarafından uygun görülmesi halinde ortak tesisin tamamı şirket
tarafından DSİ’nin teknik kontrollüğünde ve DSİ ile şirket arasında yapılacak bir protokol çer-
çevesinde geliştirilir ve inşa edilir. Bu durumda şirket; bu Yönetmelik kapsamındaki sürelerden,
Ek-2’de belirtilen havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol hizmet bedeli hariç diğer
bedellerden ve Ek-5’teki taahhütnameden muaf tutulur.

(8) Yedinci fıkra kapsamındaki proje başvurularında şirket DSİ’den ortak tesis yatırımı
ile ilgili katılım payı talep edemez. Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmiş anlaşma
ve taahhütlerin uygulanmasında ilan edilen hizmet maksatları esas alınır.

(9) DSİ tarafından;
a) Geliştirilerek işletmeye alınmış enerji maksadı olmayan depolamalı veya depolama-

sız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere
DSİ’ye müracaat edilebilir.

b) İçinde içme, kullanma suyu temini maksadı bulunacak şekilde planlanan ve ortak
tesisi 5 inci fıkra kapsamında DSİ tarafından inşa edilen/edilmekte olan barajlar ile Belediyeler
tarafından inşa edilen barajlardan DSİ’ce uygun görülenlerin mansabındaki enerji üretim tesi-
sini kurmak için ilgili Belediye veya su isale hattı üzerinde birden fazla belediyenin tahsis
hakkı bulunması durumunda ilgili belediyeler arasında yapılacak protokol çerçevesinde ser-
mayesinin yarısından fazlası belediyeye veya belediyelere ait olan tüzel kişilerce Su Kullanım
Hakkı Anlaşması yapmak üzere DSİ’ye başvuru yapılması ve bu başvurunun DSİ’ce uygun
bulunması halinde ilgili tüzel kişi ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

(10) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretim faaliyetinde
bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli sebeplerle üretim faaliye-
tinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış atıl hidroelektrik santrallerin hak
sahiplerinin müracaatlarının değerlendirilebilmesi için; başvuruyu yapan tüzel kişinin hidro-
elektrik santral üzerindeki hak sahipliğini gösterir belgeler, hak sahipliği konusunda ihtilaf ol-
ması halinde ilgililer arasındaki ihtilafın giderildiğine dair belge, hidroelektrik santralinde mev-
cut ya da varsa yapılmak istenen revizyona göre Ek-4 formatında basılı ve CD ortamında 3
kopya hazırlanmış rapor istenir. DSİ tarafından havzadaki mevcut projelere etkisi ve hak sa-
hipliği şartı açısından gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak ince-
lenen başvurunun uygun bulunması durumunda ilana çıkılmaksızın şirketten birinci fıkranın
(b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ve EK-3 formatında basılı ve CD ortamında
5 kopya hazırlanmış fizibilite raporu istenir.

(11) Onuncu fıkra kapsamında başvurusu yapılan hidroelektrik santralin üretime hazır
revizyon gerektirmeyen bir hidroelektrik santral olması ve bu durumun DSİ tarafından teyit
edilmesi durumunda başvuru evraklarının sunulmasına müteakip su kullanım hakkı anlaşması
imzalanarak proje lisans işlemleri için EPDK’ya yönlendirilir.

(12) Onuncu ve onbirinci fıkra kapsamında uygun bulunan projeler için Anlaşmanın
yapıldığı yıldan başlamak üzere 1 kuruş/kWh bedelle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde be-
lirtilen hususlar çerçevesinde ilgili şirket ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

Müracaatların ilanı ve taahhütname alınması
MADDE 7 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması yapılmak üzere DSİ’ye müracaat eden

şirket veya şirketler, Ek-2’de belirtilen ve DSİ’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin öden-
diğine ilişkin belgeleri, Ek-5’de yer alan taahhütname ile birlikte DSİ’ye ibraz eder.
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(2) Başvurunun uygun bulunması durumunda yapılan ilk müracaat, DSİ internet say-
fasında yayımlanır ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulur. Son günün
hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk mesai gününün bitimine
kadar müracaat kabul edilir. Otuz gün sonunda kesinleşen müracaatlar ayrıca DSİ internet say-
fasında yayımlanır.

(3) Lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvuruları, 6 ncı mad-
denin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi ile onuncu fıkrası kapsamında başvurusu yapılanlar DSİ
internet sayfasında ilan edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fizibilite Raporu

Fizibilite raporlarının hazırlanması ve teslimi
MADDE 8 – (1) DSİ tarafından geliştirilen projelere müracaat olması halinde, şirketler

Ek-3A’da belirtilen esaslar dâhilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSİ’ye teslim ederler.
(2) Fizibilite ve/veya kesin projesi hazır olan projeler ile Belediyeler tarafından içme

suyu maksatlı işletilen barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim
kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularında DSİ tarafından gerekli görülmesi du-
rumunda, fizibilite raporu istenir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki projeye birden fazla müracaat olması halinde fizibilite
raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından, 10 uncu maddede belir-
tilen esaslar dahilinde yapılan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında su kullanım hakkı
anlaşması imzalamaya hak kazanan şirkete, Ek-3’te belirtilen format doğrultusunda detaylı/gün-
cellenmiş fizibilite raporu hazırlaması için yazı yazılır. Yazının tebliğ tarihinden itibaren doksan
günü geçmeyecek bir süre için şirkete fizibilite raporu teslim tarihi verilir. Projeye başvuru es-
nasında alınan kontrol ücreti bu raporun incelenmesi için de geçerli olup ayrıca kontrol ücreti
talep edilmez.

(4) Şirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler
ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, menba gelişimi ve mansap su haklarını
göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre tadil çalışmalarını
yapar. Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu beş nüsha olarak hem yazılı hem de CD or-
tamında DSİ’ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7’de verilen
formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır.

(5) DSİ projeleri dışında tüzel kişiler tarafından geliştirilen yeni projeler için şirket,
Ek-4’te belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ’ye müracaat eder. Ha-
zırlanan ön raporun ilk sayfasında Ek-8’de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer
alır. DSİ, teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından
değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde ve 7 nci maddenin ikinci fıkra-
sında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, şirketten/şirketlerden Ek-3’te belirtilen
esaslar dâhilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister.

(6) Beşinci fıkra kapsamında ilan edilen projeye birden fazla müracaat olması halinde
DSİ tarafından yazının şirketlere tebliğ tarihinden itibaren doksan günü geçmemek üzere aynı
fizibilite raporu teslim tarihi verilir ve bütün fizibilite raporları aynı tarihte teslim alınır.

(7) Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve muta-
savver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, menba gelişimi ve mansap
su hakları göz önünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre belirtilen
format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak yazılı ve CD ortamında
konuya ilişkin yazının kendisine tebliğ tarihinden sonra doksan günü geçmemek üzere DSİ ta-
rafından verilen süre içerisinde teslim eder.
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(8) Altıncı ve yedinci fıkrada belirtilen hususlar çerçevesinde şirket veya şirketler tara-
fından fizibilite raporunun teslim edilmediği takdirde veya teslim edilen fizibilite raporunun
yeterli bulunmaması halinde şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile eş zamanlı ve yazılı
olarak bildirilir ve bu projelerden DSİ tarafından uygun bulunanlar yeniden başvuruya açılır.

(9) Şirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inşa ha-
linde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına ilişkin konular etüt edilir. Bu konularda
DSİ’den bilgi talebinde bulunulması halinde, eldeki bilgiler DSİ tarafından şirkete temin
edilir.

(10) Dördüncü ve dokuzuncu fıkra kapsamında hazırlanacak fizibilite raporunda hav-
zanın özelliğine ve olabilecek gelişmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluşabi-
lecek ihtiyaçlar için meteorolojik şartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın
yıllık ortalama suyun DSİ’ce belirlenecek oranı şirket tarafından dikkate alınır.

(11) Şirket veya şirketler yapılacak fizibilite revizyonu ve fizibilite çalışmalarında, DSİ
formülasyonuna göre teknik, ekonomik ve çevresel açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin
ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje
temel karakteristiklerinde değişiklikler oluşması halinde farklı formülasyon teklifinde buluna-
bilir.

(12) Onbirinci fıkra kapsamında projelerinde revize yapılması talep edilen ve DSİ pro-
jesi formülasyonuna göre farklı formülasyon teklifinde bulunan şirket veya şirketlerin teklif-
lerinin DSİ tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde şirket veya şirketlere durum DSİ
tarafından gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Şirket yazının tebliğ tarihinden itibaren doksan gün
içerisinde tadil edilmiş fizibilite raporunu DSİ’ye teslim eder.

(13) Üçüncü, yedinci ve onikinci fıkralarda belirtilen sürenin sonunda şirketin veya şir-
ketlerin ilave süre talep etmesi halinde, bu süre, DSİ tarafından proje ile ilgili gerekçelerin uy-
gun bulunması durumunda toplamda doksan günü geçmemek üzere uzatılabilir. Aksi takdirde
bu şirket veya şirketlerin başvurusu reddedilmiş sayılır.

(14) Şirket veya şirketler tarafından sunulan fizibilite raporunun değerlendirilmesi so-
nucu veya şirketlerin talebi üzerine DSİ tarafından fizibilite raporunun revize edilmesi istene-
bilir. Revize fizibilite raporunun hazırlanması ve tesliminde bu maddede belirtilen ve şirkete
yazılan yazıdaki hususlar dikkate alınır.

Fizibilite raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Fizibilite raporunun değerlendirilmesi safhasında genel olarak; pro-

jenin havzadaki tahsisli sular da dikkate alınarak DSİ ve tüzel kişilerce geliştirilen mevcut,
inşa halinde ve mutasavver projelerine etkisi ve ilişkisi, hidrolojisi, optimizasyonu, teknik ve
ekonomik yönden yapılabilirliği incelenir.

(2) Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve
değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve
ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.

(3) Şirket tarafından DSİ’ye teslim edilen fizibilite raporu, DSİ’ce en fazla doksan gün
içerisinde değerlendirilerek DSİ görüşü oluşturulur. Değerlendirme sonucunda fizibilite raporu
kabul edilebilir bulunmayan şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile birlikte eş zamanlı ve
yazılı olarak bildirilir.

(4) DSİ tarafından yapılan değerlendirme sonucu raporun kabul edilmesine engel teşkil
etmeyecek eksikliklerin tespit edilmesi ve ayrıca;

a) Fizibilite raporunda öngörülen proje formülasyonunda (teklif edilen tesislerin ko-
numları, kapasiteleri, boyutları gibi); planlama, ÇED, kati proje, uygulama projesi, inşaat ve
işletme safhalarında şirket tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı mevcut formülasyon, kot-
lar ve su temin hesaplarında muhtemel bir değişiklik söz konusu olması ve bu değişikliklere
yönelik DSİ'nin uygun görüşünün alınması halinde,
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b) Havzada DSİ veya başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların fizibilite ra-
porunda revizyon gerektirmesi durumunda, şirketin yazılı talepte bulunması ve talebin DSİ’ce
uygun görülmesi halinde

revize fizibilite raporu istenebilir.
(5) Aynı projeye birden fazla şirketin başvurması halinde, şirketlerin tamamının fizibilite

raporlarının kabul edilmemesi veya projeye tek şirketin başvurması ve fizibilite raporunun ka-
bul edilmemesi veya şirketin vazgeçmesi durumunda proje DSİ tarafından yapılacak değer-
lendirme sonucu uygun görülmesi halinde mevcut veya yeni formülasyona göre yeniden mü-
racaata açılır.

(6) Fizibilite/revize fizibilite raporu hazırlanması ile fizibilite değerlendirilmesine ilişkin
bütün süreler projenin özelliğine göre DSİ tarafından en fazla bir katı kadar artırılabilir ve bu
durum şirketlere eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. DSİ tarafından belirtilen sürenin sonuna
kadar fizibilite/revize fizibilite raporu değerlendirilmesinin tamamlanamaması durumunda şir-
ket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(7) Belediyeler tarafından işletilen barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üze-
rinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularına ilgili mevzuatta
belirtilen süreler içerisinde DSİ tarafından gerekirse ilgili kurumların da görüşü alınarak yapı-
lacak değerlendirme sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda üretim tesisinin yapı-
mının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair DSİ görüşü şirket ile imzalanacak Ek-10
Su Kullanım İzin Belgesi ile beraber başvurunun yapıldığı yerin il özel idaresine bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının Yapılması ve 

Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması

Çoklu müracaatlarda su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin belirlenmesi
MADDE 10 – (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen projeye çoklu

müracaat olması ve DSİ’ye sunulan birden fazla şirkete ait fizibilite raporlarının DSİ tarafından
kabul edilebilir bulunması halinde, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 29 uncu madde-
sinin 1 inci fıkrası gereğince proje için su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanacak
şirket, aşağıdaki usullere göre belirlenir:

a) Fizibilitesi, DSİ tarafından kabul edilebilir bulunan şirketlere belirlenen gün ve saatte
tekliflerini vermeleri için davet yazısı ile hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formu (Ek-6)
eş zamanlı gönderilir.

b) Şirketler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saatte DSİ’ce belirlenen
adrese teslim ederler. Dış zarf içerisinde;

1) Şirket unvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve
kaşelenmiş hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formunun bulunduğu kapalı iç zarf,

2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve başvuru dos-
yasında sunulan evrakların tevsik ettiği duruma ilişkin değişiklik hasıl olması halinde değişik-
liğe ilişkin evraklar bulunur. Geçici teminat mektubuna ilişkin olarak davet yazısında belirtilen
hususlar dikkate alınır.

c) Zarflar teslim edildikten sonra şirketler tekliflerini değiştiremezler.
ç) Zarflar komisyon tarafından şirket yetkililerinin huzurunda açılır ve ilk dış zarf açıl-

dıktan sonra gelen şirket teklifleri kabul edilmez.
d) Dış zarf açıldıktan sonra zarfın içerisinde sunulan belgelerden eksik, uygun olmayan

veya değişenin tespit edilmesi halinde Komisyon Başkanı tarafından bunların hidroelektrik
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kaynak katkı payı teklif formunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan önce şirket yetkilisinden
tamamlanması istenir. Şirketlerin teklif zarfları açılmaya başlamadan önce eksik, uygun olma-
yan veya değişen belge/belgelerin tamamlanamaması halinde hidroelektrik kaynak katkı payı
teklif formunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan teklif geçersiz sayılır.

e) Teklif formunda, rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde,
yazılı miktar esas alınır.

f) Geçerli bulunan teklifler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır, en yüksek teklifi
veren şirketin su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı belirlenir.

g) En yüksek teklifi eşit olarak birden fazla şirketin vermesi halinde, en yüksek eşit
teklifi vermiş olanlardan aynı oturumda kapalı zarf ile birinci tekliften daha az olmamak kaydı
ile yeniden teklif alınır. Yeniden teklif alınması durumunda, teklif vermeye yetkili şirket yet-
kilisinin bulunmaması halinde, şirketçe herhangi bir hak ve yeni teklif verme talebinde bulu-
nulamaz.

ğ) Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen şirketlerden sadece birinin ka-
tılması ve bu şirket temsilcisinin zarf içerisinde sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin ve geçici
teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, söz konusu şirketin vermiş olduğu teklifteki oran
komisyonun önerisi üzerine DSİ Genel Müdürünün onayı ile kabul edilebilir.

h) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler
bir tutanakla tespit edilir ve tutanakta;

1) Seçim işlemine dayanak oluşturan komisyon kurulması Oluruna,
2) Toplantı ve karar işlemlerine,
3) Davet edilen şirketler, kapalı teklif toplantısına evrak sunan şirketler ile en yüksek

hidroelektrik kaynak katkı payını teklif eden şirkete ilişkin bilgilere,
4) Komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara ilişkin bilgilere
yer verilir.
Hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin verilmesi ve güncellenmesi
MADDE 11 – (1) Verilen tekliflerin 1000 TL/MW ve katları olması zorunludur.
(2) Tekliflerde kurulu gücü 1 MW’ın altında olsa bile alt sınır değeri 1000 TL/MW

olup bu değerin altında verilen teklifler geçersiz sayılır.
(3) DSİ’ce geliştirilen projeler için DSİ internet sitesinde başvuruya açılan proje bilgi-

lerinde belirtilen kurulu güç, tüzel kişilerce geliştirilen projeler için ise DSİ internet sitesinde
toplantı tarihlerinin ilan edildiği proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, ödemeye esas toplam
kurulu güç olarak dikkate alınacaktır.

(4) Şirket tarafından proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu kurulu güçte mey-
dana gelecek artış veya azalış, ödenmesi taahhüt edilen birim megavat başına katkı payı tuta-
rının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(5) Katkı payı ödemesi tutarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır. Katkı
payı bu formüle göre lisans süresi sonuna kadar her yıl tahsil edilmeye devam edilir:
Yıllık hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutarı= PxTxK
T= Birim MW kurulu güç başına hidroelektrik kaynak katkı payı teklifi (TL)
P = Tesisin ilan edilen toplam MW kurulu gücü
K = Güncelleştirme katsayısı
K = K1/K3
K1 = Ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen Yıllık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (Kr.)
K3 = Teklifin verildiği yılda gerçekleşen Yıllık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (Kr.)

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaş-
malarında yer alan K1 tanımı, ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen yıllık ortalama piyasa
takas fiyatı şeklinde uygulanır.
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Su kullanım hakkı anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına dair belgenin
verilmesi

MADDE 12– (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen projeye tek şirket tarafından

başvuru yapılması ve bu şirketin incelenen fizibilite raporunun uygun bulunması veya projeye
çoklu müracaat halinde fizibilite raporlarının incelenmesi sonucu tek bir şirketin fizibilite ra-
porunun uygun bulunması halinde fizibilite raporu kabul edilebilir bulunan şirkete; varsa
eksikliklerin tamamlanması kaydıyla, su kullanım hakkı anlaşması imzalayabilmeye hak ka-
zandığı yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazıda, şirkete yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz iş
günü içerisinde EPDK’ya önlisans için müracaatı istenir. Bu süre içerisinde EPDK’ya müracaat
etmeyen şirketler hakkını kaybeder ve bu durum ilgili kurum tarafından DSİ’ye yazı ile bil-
dirilir.

b) Yürürlük tarihinden sonra ilan edilen bu kapsamdaki projeler için ilgili şirketlerden
1000 TL/MW tutarında hidroelektrik kaynak katkı payı alınacak olup ödemeye esas toplam
kurulu güç olarak imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarında belirtilen MWm esas alınır.

(2) Birinci fıkra kapsamında şirkete yazılan yazıdan EPDK’ya da ayrı bir yazı ile bilgi
verilir. Bu yazı ayrıca ÇED sürecinin başlatılması için ilgili kuruma da gönderilir.

(3) 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde belirlenen şirketin projesinin DSİ projesi
olması durumunda şirketten 8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde fizibilite raporu is-
tenir. Şirket tarafından sunulan fizibilite raporu 9 uncu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dör-
düncü fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

(4) 10 uncu madde ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde tesis edile-
cek işlemlerden sonra su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı DSİ tarafından
kendisine bildirilen şirketin önlisans ve ÇED başvurusuna ilişkin olarak bu maddenin birinci
ve ikinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

(5) EPDK tarafından önlisans verilen şirket, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli
değildir kararını veya ÇED olumlu kararını alarak su kullanım hakkı anlaşması imzalamak için
DSİ’ye müracaat eder. DSİ görüşünde, fizibilite raporunda giderilmesi gereken eksikliklerin
belirtilmiş olması ve şirket tarafından belirtilen eksikliklerin giderildiğine ilişkin DSİ’den uy-
gunluk görüşünün henüz alınmamış olması halinde, şirket DSİ’ye müracaat tarihinden itibaren
otuz gün içerisinde söz konusu eksiklikleri gidererek DSİ’ye tadil edilmiş fizibilite raporunu
teslim eder. Tadil edilmiş fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun görülmesini müteakip otuz
gün içerisinde noter huzurunda su kullanım hakkı anlaşması imzalanır ve konu hakkında DSİ
tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur.

(6) Birinci ve dördüncü fıkra kapsamında şirkete bildirilen DSİ görüşünde fizibilite ra-
porunda giderilmesi gereken herhangi bir eksiklik bulunmuyorsa, DSİ ile şirket arasında mü-
racaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde noter huzurunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması
imzalanır.

(7) Su kullanım hakkı anlaşmasının DSİ’den kaynaklanan sebeplerle öngörülen süre
içerisinde imzalanamaması durumunda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(8) Şirketin süresi içinde önlisans/üretim lisans başvurusunda bulunmaması, başvuru-
sunun EPDK tarafından reddedilmesi/iptal edilmesi/sonlandırılması veya başvurunun yapıl-
mamış sayılması halinde, başvuruya konu hidroelektrik projesi DSİ tarafından projeye ilişkin
yapılacak değerlendirme neticesine göre DSİ internet sayfasında yeniden yayımlanarak baş-
vuruya açılır. Bu fıkra kapsamına giren tüzel kişiler, tekrar ilana çıkarıldığında aynı proje için
başvuruda bulunamaz.

21 Şubat 2015 – Sayı : 29274                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(9) EPDK’ya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığı bildirilen
veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış projeler için; Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu kararıyla bu proje kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin Elektrik Piyasası Lisans Yönet-
meliği çerçevesinde başka bir tüzel kişiye devredilmesine onay verilmesi halinde, müracaatı
üzerine onay verilen tüzel kişi ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. Bu fıkra kapsamında
Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanacak olan projenin, daha önce Su Kullanım Hakkı An-
laşması imzalanmış olan proje olması halinde, ilk su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı
tarih, bu Yönetmeliğin EK-1’inin 4 üncü maddesinin son fıkrasına eklenmek suretiyle Su Kul-
lanım Hakkı Anlaşması imzalanır.

Su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin hükümler
MADDE 13 – (1) Ek-1’de yer alan tip su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hü-

kümler kapsamında imzalanan anlaşmanın bir örneği yazı ile EPDK’ya gönderilir.
(2) Ek-1’de yer alan su kullanım hakkı anlaşmasına, projenin özelliğine bağlı olarak

özel hükümler eklenebilir.
(3) Başvurulan projenin ortak tesis kullanımının bulunmaması, depolama tesisi olma-

ması ve kaynak katkı payı ihtiva etmemesi durumlarında, Ek-1’de yer alan Su Kullanım Hakkı
Anlaşması metninden ilgili hükümler DSİ tarafından çıkarılır.

(4) Su kullanım hakkı anlaşması, önlisans/lisans süresince ve önlisansın/lisansın yü-
rürlükte olduğu sürece geçerli olur. Lisans alınamaması veya alınan lisansın sona ermesi veya
iptali halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır. Lisansın yenilenmesi halinde,
mevcut su kullanım hakkı anlaşması eski hak ve mükellefiyetleri ile yenilenir. Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararının
herhangi bir şekilde iptal edilmesi durumunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz sayılır.
Lisansın sona ermesi, iptali veya Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının feshi hallerinde inşa/işletme
aşamasındaki tesislerin durumuna ilişkin hususlar DSİ ve EPDK tarafından ayrıca belirlenir.

(5) Su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih olarak noter tasdik tarihi esas
alınır.

Doğal hayatın devamı için bırakılacak su ve üzerindeki projeler
MADDE 14 – (1) Şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın ida-

mesini sağlar ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu kesintisiz ve dalgalanma
yapmadan yatağa bırakır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zaman-
laması, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili şirket tarafından hazırlanarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınacak olan ÇED raporu, Proje Tanıtım Dosyası’nda
belirlenir. Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan
son on yıllık ortalama akımın en az %10’u olması zorunludur. ÇED raporu sürecinde ekolojik
ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda
miktar arttırılır. Belirlenen bu miktara mansaptaki diğer teessüs etmiş su hakları ayrıca ilave
edilecek ve kesin proje çalışmaları belirlenen toplam bu miktar dikkate alınarak yapılır. Nehirde
son on yıllık ortalama akımın %10’undan daha az akım olması halinde suyun tamamı doğal
hayatın devamı için mansaba bırakılır.

(2) Barajlı projeler kapsamında ÇED raporunda belirlenen doğal hayatın devamı için
bırakılacak su üzerinde ayrı bir santral kurma imkânının bulunması halinde bu duruma ilişkin
şirketin yazılı talebi üzerine istenecek fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması
halinde buna izin verilir. Bağlantı esasları dâhilinde bu projenin ilgili kurum/kuruluş tarafından
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ayrı bir tesis olarak değerlendirilmesi durumunda bu proje için ayrı Su Kullanım Hakkı Anlaş-
ması imzalanır. Barajı işleten/işletecek tüzel kişilik ile bu tesisi işleten/işletecek tüzel kişilik
aynı olmak zorundadır.

(3) Ortak tesisi DSİ, HES kısmı özel sektör tarafından inşa edilen projeler kapsamında
doğal hayatın devamı veya diğer maksatlar için bırakılan/bırakılacak su üzerinde ayrı bir santral
kurma imkânının bulunması halinde, bu santral teknik ve işletme kolaylığı açısından HES ya-
tırımcısı tarafından aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde tesis edilir:

a) Yapılacak ilave HES’ten elde edilecek elektrik üretiminin %50’si aşağıdaki formül
çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde DSİ’ye ödenir. Kaynak katkı payı ihtiva eden proje-
lerde ilave HES’ten elde edilecek elektrik üretimine karşılık gelen bedel, hesaplanan kaynak
katkı payı güncel değerinin (K1) değerini %50 oranında aşması durumunda; ödemelerde %50
oranı dikkate alınır.
İKP = E x K1x 1/2 x1/100
İKP : İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)
E : Bu tesis için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden
alınacak yıllık sisteme verilen enerji üretim miktarı (kWh)

b) Doğal hayat suyu üzerine kurulacak HES’i işleten/işletecek tüzel kişilik aynı olmak
zorundadır. HES’i işleten/işletecek tüzel kişiliğin bu tesisi kurmak/işletmek istememesi halinde,
proje DSİ internet sitesinde başvuruya açılır.

Su kullanım hakkı anlaşmasının tadil edilmesi
MADDE 15 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması aşağıdaki durumlarda tadil edilir:
a) İmzalanmış su kullanım hakkı anlaşmasında aşağıdaki unsurların değişmesi;
1) Kurulu güç,
2) Tesis tipi,
3) Tesisin kurulacağı il,
4) Şirket unvanı.
b) Su kullanım hakkı anlaşmasının herhangi bir maddesinde sehven hata yapıldığının

anlaşılması.
c) Mevzuat değişikliklerinin su kullanım hakkı anlaşmasının tadil edilmesini gerektir-

mesi.
(2) Noter huzurunda imzalanan tadil edilmiş su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin ola-

rak DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur.
ÇED ve mansap su hakları raporu
MADDE 16 – (1) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin ola-

rak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması şir-
ketin sorumluluğunda olup su kullanım hakkı anlaşması imzalanması öncesi bu kararların ibraz
edilmesi zorunludur.

(2) Şirket, su kullanım hakkı anlaşması imzalanmadan önce DSİ’ce belirlenen kriterlere
göre ekonomik değerlendirmeleri de içeren Mansap Su Hakları Raporunu ve gerekmesi halinde
ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporunu hazırlar ve
DSİ’nin onayına sunar. Mansap Su Hakları Raporu ile Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Rapor-
ları, Şirket tarafından her on yılda bir DSİ’ce belirlenen kriterlere göre yeniden revize edilerek
güncellenir ve DSİ’nin onayını alır.

(3) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınmasına esas teşkil eden
ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlerin gerçekleştirilmemesi ve olum-
suz sonuçlardan şirket sorumludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kot artırma ve kot kaydırma talepleri
MADDE 17 – (1) Projede izin verilen kotların değiştirilmesine yönelik teknik gerek-

çelerden kaynaklı kot artırma ve kot kaydırma talepleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde
değerlendirilecektir;

a) Regülatörlü projelerde (kontrollü ve kontrolsüz) maksimum su kotu olarak 100 yıllık
taşkın su kotu esas alınır ve bu kot menbadaki (varsa) projenin kuyruksuyu kotunu etkileme-
yecek şekilde belirlenir.

b) Barajlı projelerde maksimum su kotu olarak maksimum işletme su kotu esas alınır,
bu kot kamulaştırma ve varsa içmesuyu koruma sahasını etkilemeyecek şekilde belirlenir.

c) Su kullanım hakkı anlaşması imzalanmış projelerde anlaşmanın imzalanmasına esas
fizibilite raporu kotları esas alınacaktır. Ancak geçici kabulden önce şirket tarafından yapılan
ilave çalışmaların sonucu projenin DSİ internet sitesinde başvuruya açıldığı/uygun bulunduğu
kotlardan çeşitli sebeplerle kullanılmayan kısmın şirket tarafından tekrar kullanılmasının talep
edilmesi halinde bu talep; kotların müsait olması, yeni durumdaki brüt düşünün projenin DSİ
internet sitesinde başvuruya açıldığı formülasyondaki brüt düşüyü aşmaması şartıyla DSİ ta-
rafından kabul edilebilir. Bu talep kot artışı olarak değerlendirilmez. Bu bent hükmü bu Yö-
netmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanmış projelerden bu kapsama girenlere de uygu-
lanır.

ç) Santral koordinatları değişmeden DSİ’den uygun görüş almak şartıyla; santralın gö-
mülmesi ve yapılacak yatak taraması neticesinde kuyruk suyu kotunun düşürülmesi ile projenin
brüt düşüsünde meydana gelecek artış kot artışı olarak değerlendirilmez. Ancak DSİ’nin uygun
görüşü alınmadan dere yataklarına müdahalede bulunulamaz. Bu hususta ilgili mevzuatta be-
lirtilen esaslara uyulur.

(2) Kot artışlarında aşağıdaki formüller çerçevesinde işlem tesis edilir:
a) Projede hidroelektrik kaynak katkı payı yok ise uygulanacak formül:

İKP = (H2- H1) / H2 x E x K1 x 1/2 x 1/100
İKP : İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)
H1 : Tesisin kot değişikliği öncesi düşüsü (m) (Regülatörlü projelerde; Q100 kotu ile santral
kuyruk suyu kotu arasındaki fark, barajlı/depolamalı projelerde; maksimum işletme su kotu
ile santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark)
H2 : Kot değişikliğinden sonraki düşü (m)
E : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden alınacak
yıllık sisteme verilen enerji üretim miktarı (kWh)

b) Projede Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı var ise uygulanacak formül:
1) Kaynak Katkı Payı Toplantısı bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış

projeler için;
KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x 1/2 x1/100 + (H1 / H2) x KR x E x K1/K2 x1/100
K2= Teklif yılındaki EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fi-
yatı.(Kr.)
KR: Şirket tarafından Toplantıda DSİ'ye birim kilowattsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt
edilen Kuruş/100

2) Kaynak Katkı Payı Toplantısı bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan
projeler için;
KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x1/2 x1/100 + (H1 / H2) x T x P x K1/K3
KP : Toplam Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı (TL/yıl)
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(3) Aynı su kaynağı üzerinde bulunan ve aralarında başka proje bulunmayan iki (veya
daha fazla) projenin DSİ’nin uygun görüşüyle birleştirilmesi durumundaki kot artışlarına ilişkin
olarak;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce toplantısı yapılmış birleştirilen projeler
kaynak katkı payı ihtiva ediyorsa birleştirilen yeni proje için belirlenen yeni kaynak katkı payı
değeri göz önüne alınarak uygulanacak formül,
KP = (HX/ HY) x E x K1 x 1/2x1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x E x K1/K2 x1/100
aY : Yeni Katkı Payı Değeri Q1: 1 Nolu Tesisin Ortalama Debisi
H1 : 1 Nolu Tesisin Brüt Düşüsü a1: 1 Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri
Qn : N Nolu Tesisin Ortalama Debisi Hn: N Nolu Tesisin Brüt Düşüsü
an : N Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri QY: Yeni Tesisin Ortalama Debisi
HY : Birleştirilen Projenin Brüt Düşüsü
HX : Proje kapsamına alınan kot
Yukarıdaki formülde verilen (aY) değerinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanıla-
caktır:
a. 1) HY ≥ H1+…+ Hn ise aY = [(Q1 xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / [QYx(H1+…+Hn)]
a. 2) HY <H1+…+ Hn ise aY = [(Q1xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / (QYxHy)

1) Birleştirilen proje için su temin hesaplarının ilk duruma göre yenilenmiş olması du-
rumunda, ilk durumdaki ayrı projelerin su temin hesapları da bu değerler ışığında yenilenir ve
hesaplamada bu değerler esas alınır.

2) Birleştirilen projelerden birden fazlasının katkı payının olması ve bu projelerin katkı
payı toplantılarının farklı yıllarda yapılmış olması durumunda birleştirilen projeler hangi proje
üzerinden devam edecekse, diğerinin teklif değeri devam edecek projenin teklif yılına güncel-
lenerek formüle yerleştirilir.

b) Projeler kaynak katkı payı ihtiva etmiyorsa uygulanacak formül:
İKP = (HX/ HY) x E x K1x 1/2 x 1/100

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra toplantısı yapılmış projeler için birleş-
tirme talebi gelmesi durumunda talebe ilişkin olarak uygulanacak formül:
KP = (HX/ HY) x E x K1x1/2 x 1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x Pt x K
Pt: 11 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde projelerin birleşmeden önceki kurulu güç top-
lamı

(5) Birleştirilen projelerde birleştirmeden sonra kot artış talebinin gelmesi durumunda
ikinci fıkrada belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) DSİ’nin uygun görüş vermesi halinde, projenin brüt düşüsünü arttırmamak ve proje
kotlarının tamamen izin verilen kotlar dışına çıkarılmaması şartıyla gelen proje kotlarının kay-
dırılması yönündeki talepler uygun olarak değerlendirilir. İlk projenin toplam brüt düşüsünü
aşacak şekilde gelen taleplerde ise aşan kısım kot artışı olarak değerlendirilir ve ikinci fıkra
hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(7) Ortaklık yapısı aynı olan şirketlere ait ardışık projelerin kendi içerisinde kot kay-
dırma talepleri kot artışı olarak değerlendirilmez.

(8) Kot artışından kaynaklı olarak yukarıda verilen formüller çerçevesinde hesaplanacak
katkı payı tutarları şirketler ile imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasına veya ek mukaveleye
derç edilecek özel hükümde belirtilen esaslar dahilinde işletme süresince DSİ’ye ödenir.

Geçici teminat mektubu ile ilgili esaslar
MADDE 18 – (1) DSİ başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubunun tutarını

projenin özelliğine göre beş katına kadar arttırabilir.
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(2) Başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde su
kullanım hakkı anlaşmasının imzalanamayacağının anlaşılması durumunda teminat mektubu-
nun süresi uzatılır. Şirket eski geçici teminat mektubunun süresi dolmadan yeni teminat mek-
tubunu idareye vermek zorundadır.

(3) Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde Su Kullanım Hakkı Anlaş-
ması imzalanmayan projelerde şirketler, mektup üzerindeki geçerlilik tarihinden otuz gün ön-
cesine kadar en az bir yıllık süre uzatım yazılarını DSİ’ye sunmak zorundadır. Şirket yüküm-
lülüğünü yerine getirmediği takdirde DSİ tarafından şirkete mektubun geçerlilik tarihinden
otuz gün önce uyarı yazısı yazılarak mektubun geçerlilik tarihinden on gün öncesine kadar ge-
reğinin yapılması şirketten istenir. DSİ’nin talebi yerine getirilmediği takdirde geçici teminat
mektubunun bitim süresinden on gün önce ilgili bankaya yazı yazılarak irat kaydedilmesi DSİ
tarafından istenir.

(4) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılacak başvurularda
geçici teminat mektubu şartı aranmaz.

(5) Başvuruda alınan geçici teminat mektupları DSİ tarafından uygun görülmesi halinde
davet yazısında belirtilmek üzere hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısı için de geçerli olur.

(6) DSİ’ye sunulacak geçici teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen
geçici teminat mektupları ile de sağlanabilir.

(7) Geçici teminat mektubu aşağıdaki hallerde şirkete iade edilir:
a) Tekli başvurulara ilişkin geçici teminat mektupları ile birden fazla başvurularda en

yüksek teklif veren şirkete ait geçici teminat mektupları DSİ ile su kullanım hakkı anlaşması
imzalanmasını müteakip yetkililere tutanakla geri verilir.

b) Geçici teminat mektupları, 10 uncu madde uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik
Kaynak Katkı Payı Toplantısının tamamlanmasının ardından, en yüksek teklifi vermiş olan şir-
ket hariç diğer şirket yetkililerine tutanakla geri verilir.

c) 6 ncı madde kapsamında yapılacak başvurudan sonra şirketin, başvurusu DSİ internet
sitesinde ilan edilmeden başvurusundan vazgeçmesi veya DSİ tarafından yapılan inceleme ne-
ticesinde şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde iade edilir. Şirketin başvurusuna ilişkin
olarak herhangi bir inceleme işlemi tesis edilmemiş ise yatırılan kontrol ücretleri de iade
edilir.

ç) Şirketten kaynaklanmayan bir sebeple projenin iptal edilmesi durumunda iade edilir.
d) Projeye başvuru yaptıktan sonra projenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan ve

projenin yapılabilirliğini olumsuz etkileyen duruma ilişkin olarak ayrıca projenin teknik veya
ekonomik olarak yapılabilirliğinin kalmaması sebebiyle veya yapılması halinde çevreye vere-
ceği ağır tahribattan dolayı şirket tarafından vazgeçme talebi gelmesi durumunda bu hususlarda
şirket tarafından hazırlanacak teknik raporun DSİ tarafından kabul edilmesi halinde geçici te-
minat mektubu şirkete iade edilerek proje başvurusu iptal edilir.

e) Şirketin başvuru esnasında bilgi sahibi olamayacağı başvuru tarihinden sonra rapora
bağlanmış bir proje ile çakışma veya DSİ tarafından verilen/duyurulan bilgilerin hatalı veya
eksik olmasından kaynaklı bir olumsuzluktan dolayı proje başvurusunun aynı havza içerisinde
revize edilme şansının da olmaması durumunda proje başvurusu iptal edilerek yatırılan ücretler
ve geçici teminat mektubu şirkete iade edilir.

f) Yeni bir geçici teminat mektubunun sunulması durumunda mevcut geçici teminat
mektubu iade edilir.

(8) Geçici teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen herhangi bir yükümlülüğün
şirketler tarafından yerine getirilmemesi halinde irat kaydedilir.

(9) Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihti-
yati tedbir konulamaz.
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Şirketin yükümlülükleri ile ilgili esaslar
MADDE 19 – (1) Şirket ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükler ile aşağıdaki yüküm-

lülüklere uymak zorundadır:
a) DSİ tarafından talep edilen veya DSİ’ye sunulacak olan bildirim, rapor ve diğer ev-

rakları ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esaslar ile DSİ tarafından bu konuda yazılan yazı-
larda belirtilen hususlara uygun olarak DSİ’ye sunmak.

b) DSİ tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen tüm talimatlara uymak.
c) DSİ tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, tam ve doğru olarak Ku-

ruma vermek.
ç) Su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümlere uymak.
d) Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmamış projelerde, projeyle ilgili geçerli geçici

teminat mektubunu DSİ’de bulundurmak.
e) DSİ’ye ödenmesi gereken ücretleri eksiksiz ve zamanında yatırmak.
f) Faaliyet alanlarına göre ilgili diğer mevzuatların gereklerini yerine getirmek.
(2) Şirket, tesislerin yapı denetimi konusunda 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun

ek 6 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Bildirimler
MADDE 20 – (1) DSİ’ce bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü tebligat hakkında

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmza-
lanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut su kullanım hakkı anlaşmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımla-

nan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve işletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini
işleten tüzel kişilerin, imzalamış oldukları mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları EPDK’dan
lisans almaları şartıyla üretim lisansı süresince geçerlidir.

(2) Mevcut sözleşmeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve DSİ katılım payları tarife
yoluyla TETAŞ tarafından ödenen işletmedeki yap-işlet-devret modeli hidroelektrik santrallerin
sözleşmelerinde ABD Doları cinsinden yer alan DSİ enerji katılım payları, sözleşmede yer al-
dığı miktarda ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru üzerinden
her işletme yılının sonunda DSİ’ye ödenir.

(3) Yap işlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren şir-
ketlerin ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her işletme yılının sonunda
yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak ba-
kiye para miktarı için Yİ-ÜFE uygulanır.

(4) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu şirketlerin mevcut Su Kullanım Anlaşmala-
rındaki ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine ilişkin hükümler, şirketlerin
talebi halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tadil edilir.

(5) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri için ilgili tüzel kişilere EPDK
tarafından ilgili mevzuat kapsamında resen lisans verilmesi halinde, mevcut sözleşmelerindeki
hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla su kullanım hakkı anlaş-
maları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenir.

Taşınmazların EÜAŞ’ye devri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde; DSİ tarafından inşa edilmiş, iş-
letmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı
Anlaşmasına ilişkin hükümler, bu tesislerin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve bunların mü-
temmim cüzleri olan taşınmazların EÜAŞ’ye devir işlemlerine ait usul ve esasları belirleyen
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ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Bu kapsama girmeyen ve EÜAŞ tarafından işle-
tilmekte olan üretim tesisleri için imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmaları da bu maddede
belirtilen hükümlere göre imzalanır.

Müracaat süresini geçiren şirketler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 10 uncu

maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi kapsamında DSİ’ye süresi içerisinde müracaat etmemiş
şirketlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde DSİ’ye müra-
caat etmeleri halinde işlemler kaldığı yerden devam eder.

Teminat ve hizmet bedelleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu mad-

desinin üçüncü fıkrası uyarınca mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans baş-
vurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden başvurusu uygun bulunan-
ların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat
mektupları iade edilir.

(2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ve üçüncü fıkrası uyarınca başvurusu EPDK tarafından reddedilen şirketlerin varsa
DSİ’deki geçici teminat mektupları irat kaydedilmeyerek iade edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen projelerin DSİ veya mülga EİE tarafından geliştirilen pro-
jeler olması durumunda bu projelere başvuru esnasında projenin özelliğine göre şirketlerden
alınan taahhütname çerçevesinde şirketler tarafından DSİ veya mülga EİE’ye ödenmesi gereken
hizmet bedellerinin ödenmiş kısımlarının dışında kalan kısmı tahsil edilmez, ödenen hizmet
bedelleri iade edilmez.

(4) DSİ’ye başvurusu yapılmış ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce su kulla-
nım hakkı anlaşması imzalanmamış proje başvurularını sonlandırmak isteyen şirketler bu Yö-
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altmış gün içerisinde DSİ’ye başvurmaları ha-
linde, DSİ’ce uygun bulunan başvurular sonlandırılarak teminatları iade edilir.

Mansap ve kuyruksuyu sonrası su hakları raporu
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye

açılmış bulunan HES tesisleri için Mansap Su Hakları Raporu olan şirketler bu rapora ek olarak
gerektiği tespit edilen ve ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları
Raporunu hazırlar ve DSİ’nin onayına sunar.

(2) Şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce işletmeye açılmış Mansap Su
Hakları Raporu ve gerektiği tespit edilen ancak Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporu bu-
lunmayan HES tesisleri için oniki ay içinde bu raporları hazırlar ve DSİ’nin onayına sunar. Bu
sürenin yeterli olmaması halinde DSİ tarafından şirkete ek süre verilebilir.

Atıl hidroelektrik santralleri
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 15 inci mad-

desine göre Kanunda öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunan hak sahiplerine ait işlemler
bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Taahhütlerin ödenmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin

EK-5'indeki taahhütnamenin 5 inci maddesinde belirtilen ödemeyi, ÇED Olumlu/ÇED Gerekli
Değildir kararından sonra ödemesi gereken şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde, haklarında bu Yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılır. Başvuruda bulunan şirketlerin, başvuruyu yaptıkları tarihe ka-
dar yapmış oldukları ödemeler hariç olmak üzere kalan borç dikkate alınarak düzenlenecek
yeni taahhütname hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/13
İşyeri : Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Dereboyu Cad. Maslak Meydanı Sok. Beybi Giz Plaza No: 1 
Kat: 9 D: 34 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL 

SGK Sicil No : 1054264.034  
Tespiti İsteyen : Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
İnceleme  : Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A. Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; Dereboyu Cad. Maslak Meydanı Sok. Beybi Giz Plaza No: 1 Kat: 9 No: 34
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde ofis işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanat-
lar" işkolunda,

Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 17 BOLU fabrika işyeri, Atatürk Mah. Turgut
Özal Cad. 25. Sok. No: 21 Şekerpınar Çayırova/KOCAELİ, Kiremit Ocağı Mevkii No: 26/A
Çınar Köyü Kemalpaşa İZMİR ve Muradiye Mah. Evronoz Cad. No: 3 Yunus Emre MANİSA
adreslerinde bulunan depo işyerlerinde, ahşap palet üretimi ve dağıtım işlerinin yapıldığı, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı "Ağaç ve kağıt" işkolunda, 

yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin 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 : 2015/16
İşyeri : Görsel Reklam San. ve Tic. A.Ş.

Fevzi Çakmak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 7
Küçükçekmece/İSTANBUL 

SGK Sicil No : 1306765.034  
Tespiti İsteyen : Çelik-İş Sendikası 
İnceleme     : Görsel Reklam San. ve  Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan in-

celemede; Fevzi Çakmak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 7 Küçükçekmece/İSTANBUL adre-
sinde bulunan işyerinin idari, üretim, dış montaj ve sevkiyat bölümlerinden oluştuğu, üretim
bölümüne hammadde olarak, suntalam, mdflam, alüminyum, saç, profil, boya, folyo elektrik
ekipmanları malzemelerinin geldiği, alınan siparişlere göre mobilya ve metal bölümünde kesim,
kaynak ve montaj yapıldığı, dijital baskı bölümünde baskı yapıldığı, afiş hazırlandığı, stant,
reklam panosu, tabela, afiş vb. ürünler imal edildiği, dijital baskı yoluyla araç, duvar ve yer
grafikleri yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal"
işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Görsel Reklam San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı ‘Metal’ 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 : 2015/17
İşyeri : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 

Hükumet Cad. Özdoyuran İş Hanı No: 224 Daire: 2/4 TEKİRDAĞ 
SGK Sicil No : 1042803.081   
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme       : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd.

Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Düzce
Atatürk Devlet Hastanesi işyerinde Tıbbi Sekreterlik işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, yer aldığı
tespit edilmiştir.

Karar: Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 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.

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

YER ÜSTÜ SULARI, YER ALTI SULARI VE SEDİMENTTEN NUMUNE 
ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten numune

alınması, numunelerin taşınması, korunması ve saklanması ile yer üstü sularında biyolojik
kalite unsurlarının örneklenmesi ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, jeotermal kaynaklar ve deniz suları hariç, su kaynaklarının

denize döküldüğü noktalardaki kıyı suları dahil, diğer kıyı suları hariç, kıta içi yer üstü, yer
altı ve geçiş sularından ve sedimentten numune alınması, numunelerin taşınması, korunması
ve saklanması ile yer üstü sularında biyolojik kalite unsurlarının örneklenmesi ve saklanmasına
ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu ve 26 ncı
maddeleri ile 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine
Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Akifer: Yeterli miktarda yer altı suyu akışına ya da içerdiği yer altı suyunun kulla-

nılmasına izin veren gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip litolojik birimleri,
b) Anlık numune: Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan o anda alınan ve sadece o

yeri ve o zamanı temsil eden numuneyi,
c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
ç) Bentik bölge: Sahil çizgisinden itibaren en derin yere kadar olan tüm dip bölgesini, 
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d) Biyolojik izleme: Su kütlesinin genel durumunun belirlenmesi maksadıyla suda ya-
şayan canlıların periyodik olarak örneklenmesini ve analizini,

e) Biyolojik kalite unsuru: Biyolojik izleme kapsamında örneklenmesi gereken bentik
makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm gibi canlı
gruplarının her birini, 

f) Fiksasyon: Organizmanın doğal durumuna en yakın şekilde sabitlenip dış etkenlere
dirençli hale getirilmesini,

g) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki, kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı za-
manda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özel-
liğine sahip yer üstü su kütlelerini,

ğ) GPS: Küresel Konumlama Sistemini,
h) Habitat: Bir organizmanın ve ekolojik topluluğun yaşadığı ve geliştiği yeri,
ı) Helofit: Kıyıda ve bataklık alanlarda gelişen, genellikle kökü su altında ve gövdesi

su üstünde bulunan çok yıllık bitki topluluklarını,
i) İzleme programı: İzleme noktaları, izlenecek parametreler, izleme tipi (operasyonel,

genel maksatlı, araştırmacı), izleme yapan kurumlar ve izleme sıklıklarının yer aldığı programı,
j) Kaptaj: Akışkanın doğal olarak ve/veya bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kulla-

nılarak rezervuardan yeryüzüne ulaşmasından itibaren kirlenmesinin önlenerek ve korunarak
daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için kullanım öncesi özel teknikle yapılan toplama
havuzlarında, galeri ve/veya kuyularda biriktirilmesi işlemini,

k) Karışım bölgesi: Yer üstü alıcı su ortamına yapılan deşarjlarda, deşarj noktasından
başlayarak 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Ka-
litesi Yönetimi Yönetmeliğinin ek-8’inde tanımlanan bölgeyi, 

l) Kaynak suyu: Jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış
noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan suyu,

m) Kıyı suları: Kıyı çizgisinden itibaren 1852 metre deniz tarafındaki suyu, 
n) Kompozit numune: Su kaynaklarından belirli zaman aralıklarında orantılı olarak alı-

nan karışık numuneyi,
o) Kuyu logu: Kuyunun açılması sırasında ve açıldıktan sonra kuyuya ilişkin bütün bil-

gilerin kaydedildiği belgeyi,
ö) Kuyu tahliyesi: Bir kuyuda yer alan durgun yer altı suyunun uzaklaştırılarak taze yer

altı suyu ile yer değiştirilmesinin sağlanması işlemini,
p) Lagün:  Denizden kıyı kordonu ile ayrılan sığ gölü, 
r) Litoral bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp yüksek yapılı su bitkilerin ortadan

kalktığı yere kadar olan ve tamamen ışık alan kıyı bölgesini, 
s) Muhafaza borusu: Sondaj kuyusunun göçmesini, istenilmeyen su, gaz, silt, kum ve

benzeri ince malzemelerin kuyuya girişini önlemek ve pompanın kuyu içinde kalan kısımlarını
korumak maksadıyla kullanılan kapalı boruları,

ş) Pelajik bölge: Dip ve kıyı ile ilişkisi olmayan açık su bölgesini,  
t) Sediment: Bir akarsu tarafından taşınmış olan kaya veya biyolojik kökenli materyal-

lerden meydana gelen partikül yığınını, 
u) Sedimantasyon: Sularda bulunan askıdaki katı maddelerin, yer çekimi, yoğunluk ya

da suyun akış hızı gibi faktörlerden etkilenerek suyun dibine çökmesi eylemini,
ü) Şahit numune: Analiz neticelerine yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak,

esas numune ile aynı koruma şartları altında alınan ve gerektiğinde analiz yapılması maksadıyla
saklanan numuneyi,

v) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
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y) Yetkili laboratuvar: 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca yetkilendirilen laboratuvarları,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Numune Alma, Taşıma, Saklama ve Koruma ile 
Örneklemeye İlişkin Genel Hükümler

İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten numune alınmasında, numunelerin taşın-

masında, saklanmasında, korunmasında ve yer üstü sularının örneklenmesinde TSE standart-
larına ve uluslararası kabul görmüş standartlara uyulması ve bu Tebliğde bahsi geçen TSE stan-
dartlarından herhangi birisi güncellendiğinde, güncellenen standart veya muadilinin güncel-
lendiği tarihten itibaren geçerli olması,

b) Yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten numune alınması, numunelerin taşınması,
saklanması, korunması ve yer üstü sularının örneklenmesi arazi çalışmaları öncesinde, “TS EN
ISO 5667-1 Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 1: Numune Alma Programlarının ve Numune
Alma Tekniklerinin Tasarımına Dair Kılavuz” kapsamında numunelerin alınması ile ilgili tüm
hususları içeren numune alma programlarının oluşturulması,

c) Yer üstü ve yer altı sularından alınan numunelerin saklanmasının, taşınmasının ve
korunmasının “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 3: Su Numunelerinin
Muhafazası ve Taşınması İçin Kılavuz”a göre yapılması,

ç) Sediment numunelerinin saklanmasının, taşınmasının ve korunmasının “TS EN ISO
5667-15 Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 15: Çamur ve Sediment Örneklerinin Koruma ve
Taşıma Rehberi”ne göre yapılması, 

d) Yer üstü ve yer altı suyundan numune alma sıklığının, su kalitesine ve yıllık kalite
değişimlerine, su kaynağına karışan suların ve atıksu deşarjlarının kirlilik durumuna, suyun
hidrolojik karakterine, ekolojik duruma, kullanım maksadına bağlı olarak Bakanlık tarafından
hazırlanan izleme programlarında belirlenmesi,

e) Numune alma sıklığının, kirliliğin yoğun olduğu bölge ve/veya su kalite kriterlerinin
iyileştirilmesi gereken alıcı su ortamlarında Bakanlığın göreceği lüzum üzerine arttırılması, 

f) Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizler için numune alacak personelin sulardan
ve sedimentten numune alma konusunda Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
eğitim almış ve numune alma sertifikasına sahip olması,

g) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için belli bir zamanda ve belli bir yerden alınan
numunenin sadece o yeri ve zamanı temsil etmesi,

ğ) Numune alma noktalarının koordinatlarının GPS ile belirlenmesi,
h) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için alınan numunelerin temsil edici ve yapılacak

analize göre yeterli hacimde olması,
ı) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için şahit numune alınması durumunda şahit nu-

munenin yetkili laboratuvara mühürlü olarak teslim edilmesi,
i) Yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten alınan numunelerin analizden önce gerekli

koruma önlemleri alınarak laboratuvara getirilmesi ve taşınma esnasında kirletilmemesi için
gerekli tedbirlerin alınması,

j) Yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten alınan numunelerin cam veya plastik kap-
larda taşınarak saklanması,
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k) Yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten alınan her numune için ek-1’de yer alan
etiketin hazırlanması ve numune kabının üzerine yapıştırılması, 

l) Yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten numune alınması sırasında ek-2’de yer alan
numune alma tutanağının doldurulması ve imza altına alınması, 

m) Kimyasal analiz için numuneler alındığında numune alma tutanağının numune alma
sertifikası bulunan kişi veya kişiler tarafından imza altına alınması,

n) İnorganik parametrelerin analizi için yer üstü ve yer altı suyundan numune alınmadan
hemen önce numune kabının alınacak numune ile 2-3 defa çalkalanması ve dökülmesi,

o) Organik parametrelerin analizi için yer üstü ve yer altı suyundan numune alınmadan
önce numune kabının numune ile çalkalanmaması,

ö) Sedimentten numune alınmadan hemen önce numune kabının ortam suyu ile 2-3
defa çalkalanması ve dökülmesi ve ayrıca numune alma araç gereçleri ve şişelerinin, içlerindeki
muhtemel birikimleri ve biyolojik oluşumları önlemek için temizlenmesi,

p) Kimyasal analiz için numune alındıktan sonra, kapak ile numunenin üst yüzeyi ara-
sında hava kalmayacak şekilde şişenin ağzının kapakla kapatılması, 

r) İstenen kimyasal analizin türüne göre her bir numunenin ayrı numune alma kabına
alınması, ayrı saklama ve koruma işlemine tabi tutulması, 

s) Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için alınan numunelerde ek-3’te yer alan para-
metrelere özgü numune alma kabı tipi, saklama ve koruma şartları ve saklama süreleri kriter-
lerinin dikkate alınması,

ş) Aynı numunenin kimyasal, mikrobiyolojik ve mikroskobik tayinler için kullanılma-
ması,

t) Kimyasal analiz için alınan numunelerin en kısa süre içinde analiz edilmesi ve nu-
muneler bir gün içerisinde analiz edilecekse, düşük sıcaklıklarda (+4°C) saklanması, 

u) Kimyasal analiz için alınan numunelerde, analizi yapılacak parametre ile girişim
yapmıyorsa kimyasal koruma maddeleri kullanılabilir. Koruma maddelerinin kullanılması du-
rumunda, koruma maddesinin önceden numune kabına konulması ve alınan numune ile iyice
karışmasının sağlanması,

ü) pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik parametrelerinin analizlerinin
yerinde hemen yapılması,

v) Biyolojik izleme kapsamında bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, balık,
makrofit, makroalg ve angiospermin örneklenmesi,

y) Biyolojik örneklemenin nehir, göl, kıyı ve geçiş suyu kütlelerinde yapılması, 
z) Biyolojik örneklemenin, sucul ekosistemlerden biyolojik örnekleme yapılması hu-

susunda tecrübeli ve bu konuda mesleki yeterliliği olan personel tarafından yapılması,  
esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kimyasal Analiz İçin Numune Alma Şartları

Nehir ve akarsulardan kimyasal analiz için numune alma şartları
MADDE 6 – (1) Nehirlerden ve akarsulardan numune alınmasına ilişkin işlemler

“TS ISO 5667-6 Su Kalitesi -Numune Alma - Bölüm 6 - Nehirlerden ve Akarsulardan Numune
Alma Kılavuzu”na göre yapılır.

(2) Nehirlerde ve akarsularda numune alma noktaları seçimi aşağıdaki şartlara göre
yapılır:

a) Numune alma noktaları, numune alma bölgesindeki su kalitesini ve bu kalitenin
bölge içerisindeki değişimini karakterize edecek şekilde ve sayıda belirlenir.  
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b) Nehirlerde karışım bölgesi uzunluğu deşarj noktasından, yan kol birleşim noktasın-
dan itibaren mansap yönünde “10 x Akarsu Genişliği” olarak alınır. Genişliği 100 m’den az
akarsularda karışım bölgesi mesafesi 1.000 m’yi geçemez. Genişliği 100 m’den fazla olan akar-
sularda ise, “10 x Akarsu Genişliği”ne karşı gelen mesafe, yaklaşık karışım bölgesi olarak
alınır. Karışım bölgesi genişliği ise basit bir yaklaşımla akarsu genişliğinin ¼’ü olarak kabul
edilir. 

c) Bir akarsu kolunun veya bir atık su deşarjının ana akarsu kolu üzerindeki etkileri in-
celenmek istendiğinde, en az iki numune alma yeri belirlenir. Bunlardan biri akışa ters yönde,
karışım noktasından hemen önce, diğeri suyun akış yönünde, tam karışım gerçekleştikten sonra
olmalıdır.

ç) Sadece mevsimsel yağış alan bölgelerde ve uzun süre yağış görülmeyen yerlerde,
nehir hacimleri ve akışları çok büyük değişiklikler gösterebilir ve numune alma yerleri, hem
en yüksek hem en düşük akışın görüldüğü dönemlerde numune almaya uygun yerlerden belir-
lenir.

d) Kışın buz tabakasının altından numune almak gerektiğinde seçilen numune alma
yeri yılın diğer mevsimlerinde kullanılan numune alma yerine mümkün olduğunca yakın se-
çilir.

e) Numuneler bir köprünün yakınından alınacaksa, bu yer yoldan kaynaklanabilecek
kirliliğe karşı akışa ters yönde ve yeterince uzakta belirlenir.

f) Numune alınacak yerin kendisinin araştırıldığı durumlar hariç olmak üzere araştırılan
etkenlerin ilgili su kütlesinde homojen olarak dağıldığı yerlerden numune alınır. 

(3) Nehirlerde yan kol veya atıksu deşarjından sonra tam karışımın sağlandığı belirlenen
kesit üzerinde, yüzeyden 25 santimetre aşağıdan numune alınır. 25 santimetreden sığ sularda
ise su yüzeyinin hemen altından alınır. 

Göl ve göletlerden kimyasal analiz için numune alma şartları
MADDE 7 – (1) Göllerden numune alınmasına ilişkin işlemler  “TS 6291 Su Kalitesi

- Numune Alma - Kısım 4: Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları”na göre yapılır.
(2) Göllerde numune alma noktaları seçimi aşağıdaki şartlara göre yapılır:
a) Numune alma noktaları belirlenirken kirletici kaynakların yeri ve su kütlesinin hid-

rodinamik özellikleri göz önünde bulundurulur.
b) Baraj gölü, göl ve göletlerde başlıca su giriş ve çıkışları ile kıyılardaki faaliyetlerin

etkilerini belirleyecek ve kalitenin bütün su kütlesindeki değişimini karakterize edecek şekilde
yüzey alanı 500 hektardan küçük olan göllerde en az iki nokta, yüzey alanı 500 hektardan
büyük olan göllerde en az üç nokta, yüzey alanı 50 hektardan küçük göllerde de en az bir nokta
numune alma noktası olarak belirlenir. 

(3) Dikey kesitte 10 metreden daha derin göllerden numuneler 0,5 metre derinliğinde
yüzeyden, orta ve dipten olacak şekilde üç ayrı derinlikten alınır. 10 metre ve altındaki derinliğe
sahip göllerden numuneler 0,5 metre derinliğinde yüzeyden ve dipten olacak şekilde iki ayrı
derinlikten alınır. Göldeki tabakalaşma durumuna göre numune alınan derinlik sayısı arttırılır.

(4) Balık yetiştiriciliği yapılan göl ve göletlerde, yetiştiricilik tesisini temsil edecek
şekilde, tesisin 20’şer metre açığından, dört kenarından dip, orta ve yüzey olmak üzere üç de-
rinlikten örnekleme yapılır. Her derinlikten alınan örnekler ayrı ayrı karıştırılarak her derinlik
için birer kompozit numune oluşturulur. 

Kıyı sularından kimyasal analiz için numune alma şartları
MADDE 8 – (1) Kıyı sularında numune alma noktaları seçimi aşağıdaki şartlara göre

yapılır:
a) Numune alma noktaları, numune alma bölgesindeki su kalitesini ve bu kalitenin

bölge içerisindeki değişimini karakterize edecek şekilde ve sayıda belirlenir.  
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b) Numune alma bölgesi; erozyon, nehir akışı ve atık su gibi bir baskıya maruz ise tam
karışımın sağlandığı bölgeden numune alınır. Sığ kıyılarda deşarj noktasından yaklaşık “100
metre x 100 metrelik”, derin kıyı sularında “150 metre x 150 metrelik” alan karışım bölgesi
olarak kabul edilir.

(2) Kıyı suları için 20 metreden sığ numune alma noktalarında numuneler, 0,5 metre
derinliğinde yüzey ve dip derinlikten, 20 metreden derin numune alma noktalarında ise 0,5
metre derinliğinde yüzey, orta ve dip derinliklerden alınır. 

Geçiş sularından kimyasal analiz için numune alma şartları
MADDE 9 – (1)  Geçiş sularından numune alma noktaları seçimi aşağıdaki şartlara

göre yapılır:
a) Numune alma noktaları, numune alma bölgesindeki su kalitesini ve bu kalitenin

bölge içerisindeki değişimini karakterize edecek şekilde ve sayıda belirlenir.  
b) Numune alma noktası geçiş suyunu temsil edici özellikte olmalıdır.
c) Suyun tuzluluk oranının kıyı sınırından itibaren binde 5’e düştüğü nokta geçiş suyu-

nun nehir kısmındaki sınırıdır. Geçiş suyu özelliği gösteren yer üstü suyu kütlesinin ortası nu-
mune alma noktası olarak belirlenir.  

ç) Numune alma noktası, atıksu veya yan kolların tam olarak karıştığı bölgelerin akış
yönündeki uç tarafında belirlenir.

(2) Geçiş sularında yankol veya atıksu deşarjından sonra tam karışımın sağlandığı be-
lirlenen kesit üzerinde, yüzeyden 25 santimetre aşağıdan numune alınır. 

Yer altı suyundan kimyasal analiz için numune alma şartları
MADDE 10 – (1) Yer altı suyundan genel maksatlı numune alınmasına ilişkin işlemler

“TS ISO 5667-11 Su Kalitesi -Numune Alma - Bölüm 11 – Yeraltı Sularından Numune Alma
Kılavuzu”na ve “TS 9359 Su kalitesi – Yer altı Suyu Kontrol Kuyularından Numune Alma
Rehberi”ne göre yapılır. 

(2) Kirlenmiş sahalardaki yer altı sularından numune alımına ilişkin işlemler “TS ISO
5667-18 Su Kalitesi - Numune alma - Bölüm 18: Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Nu-
mune Alma Kılavuzu”na göre yapılır. 

(3) Kaynak suyu ve kaptajlarında, beslenim alanlarını karakterize edecek noktalardan
numune alınır. 

(4) Yer altı suyu kuyularından numune alımı işlemi aşağıdaki ilkelere göre yapılır: 
a) Kuyu loglarındaki jeolojik formasyon geçişleri dikkate alınarak numune alınır. 
b) Sürekli kullanılan yer altı suyu kuyularında, numune alımı öncesinde kuyu tahliye-

sine ihtiyaç yoktur. 
c) Sürekli kullanımı olmayan yer altı suyu kuyularında, zamanla oluşabilecek muhtemel

kimyasal ve biyokimyasal değişiklik akiferi temsil etmeyeceği için numune alımına başlamadan
önce kuyu tahliyesi yapılır. Yer altı suyu kuyularında, kuyu muhafaza borusundaki durgun su-
yun boşaltılması için beş kuyu hacminde su tahliye edilir. Kuyu içindeki durgun su hacmi,
kuyu derinliği ve kuyu muhafaza borusu iç çapı ölçümlerine göre hesaplanır. Bu hesaplamayı
gösteren formül aşağıda yer almaktadır. 

V = 0.0785D2 (d2- d1)
V = Kuyu hacmi (litre)
D = Kuyu muhafaza borusu iç çapı (cm)
d2 = Toplam kuyu derinliği (m)
d1 = Su yüzeyine kadar olan derinlik (m)

21 Şubat 2015 – Sayı : 29274                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Kuyu hacmi hesaplandıktan sonra, beş kuyu hacmi miktarındaki durgun suyun pom-
palanması için gerekli olan kuyu tahliye süresi aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

V
t = 0,0833 –

Q
t = Tahliye süresi (dakika)
V = Kuyu hacmi (litre)
Q = Pompa debisi (litre/saniye)

ç) Sürekli kullanımı olmayan yer altı suyu kuyularında numune alımı ve kuyu tahliye
işlemine başlamadan önce, kuyuda durgun halde bulunan suyun seviyesi ölçülür. Su yüzeyine
kadar olan derinlik ölçülürken, kuyu muhafaza borusu iç kısmının üst noktasından su yüzeyine
kadar olan derinlik ölçülür ve kaydedilir. Kuyu log bilgilerinin olmadığı durumlarda, toplam
derinliği hesaplamak için kuyu muhafaza borusunun uzunluğu ölçülür ve kaydedilir. 

d) Kuyu hacminin hesaplanamadığı durumlarda, pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, bu-
lanıklık ve çözünmüş oksijen değerleri 2 dakika aralıklarla ölçülerek her bir parametre değeri
sabitlenene kadar kuyu tahliyesine devam edilir. 

Sedimentten kimyasal analiz için numune alma şartları
MADDE 11 – (1) Sedimentten numune alınmasına ilişkin işlemler  “TS 9547 ISO 5667-12

Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 12: Dip Sedimentlerinden Numune Alma Kılavuzu”na göre
yapılır.

(2) Sedimentten numune alma noktaları seçimi aşağıdaki ilkelere göre yapılır:
a) Numune alma noktaları, numune alma bölgesindeki sediment kalitesini ve bu kali-

tenin bölge içerisindeki değişimini karakterize edecek şekilde ve sayıda belirlenir.  
b) Numune alma noktaları seçilirken sediment birikmesinin ve sedimentte kirlenmenin

oluşabileceği yerler tespit edilir. Bu yerler belirlenirken suyun hidrolojik bilgisi dikkate alınır.
c) Numune alma noktaları seçilirken sedimentte kirlilik oluşturabilecek potansiyel kir-

lilik kaynakları belirlenir. Bu yerler belirlenirken endüstri bölgelerinin, atık deşarj yerlerinin
ve atıksu arıtım tesislerinin bulunduğu bölgeler dikkate alınır. 

ç) Numune alma alanındaki homojenlik, pilot bir alan belirlenerek, numune alınacak
alanın boyutuna göre enlemesine bir veya daha fazla kesitler alınılarak kontrol edilir. Her bir
numune alma noktasından, beş ya da daha fazla temsili numune alınıp analiz edilerek homo-
jenlik testleri yapılır. Ayrı kesitlerden alınan numuneler ve aynı kesit farklı numune alma nok-
talarından alınan numunelerin homojenlikleri ölçülür. Eğer aynı kesit, farklı numune alma nok-
talarından alınan numunelerden aynı neticeler elde edilirse, söz konusu kesit tek bir numune
alanı olarak değerlendirilir.

(3) Numune alınacak sedimente öncesinde fiziksel olarak hiçbir müdahalede bulunul-
madığından emin olunmalıdır.

(4) Numune alınırken sedimentin bozulmamış kısmından numune alınmasına dikkat
edilir. Birikim hızına bağlı olarak sedimentin en üst katmanından 1 ila 5 cm arası derinlikten
numune alınır. Akış hızının yüksek olduğu bölgelerde numune alma derinliği 5 cm’den daha
fazla olabilir.

(5) Sedimentten numune alma sıklığı sedimentasyon ve suyun akış hızı ile değişmekle
birlikte yılda en az bir kez olacak şekilde belirlenir. Örnekleme için akış hızının az olduğu yaz
dönemleri tercih edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mikrobiyolojik Analiz İçin Numune Alma Şartları

Mikrobiyolojik analiz için numune alımı
MADDE 12 – (1) Yer üstü ve yer altı suyundan mikrobiyolojik analiz için numunelerin

alınması, saklanması, taşınması ve korunması “TS EN ISO 19458 Su Kalitesi-Mikrobiyolojik
Analizler İçin Numune Alma Standardı”na göre yapılır. 
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(2) Numune alma noktası su kalitesini temsil edici özellikte olmalıdır. Nokta seçiminde
düşey, yatay ve mevsimsel değişimler, tabakalaşma ve karışım noktaları göz önüne alınır. 

(3) Numune alma noktası seçilirken şartların değişken olduğu noktalardan uzak durulur
ve hidrolojik sistemin homojen olduğu noktalar tercih edilir. 

(4) Mikrobiyolojik numune kapları ısı veya radyasyonla steril edilmiş cam veya plastik
malzemeden üretilmiş olmalıdır. Numune aseptik şartlarda ve steril eldivenler kullanılarak
alınır.

(5) Numune kabının üzerinde analizden önce çalkalamaya izin verecek kadar hava boş-
luğu bırakılır ve numune kabının kapağı hemen kapatılır.   

(6) Virüsler dışında mikrobiyolojik analiz parametreleri için alınan numuneler kesinlikle
dondurulmaz.

(7) Laboratuvara taşınması sekiz saatten fazla süren numuneler için saklama sıcaklığı
izlenip kayıt altına alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Biyolojik Örnekleme Şartları 

Örnekleme sahalarının seçim şartları 
MADDE 13 – (1) Biyolojik örnekleme sahalarının seçilmesi esnasında dikkat edilmesi

gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Örnekleme, su kütlesini temsil edecek yeterli sayı ve boyuttaki kesit ve örnekleme

alanlarında yapılır.
b) Örnekleme sahaları, nehirler için en az 100 metrelik nehir uzunluğu ile en kesiti kap-

sayacak ve su kütlesindeki habitatları temsil edecek şekilde seçilir.
c) Derin, geniş ve debisi yüksek nehirlerde ve nehir özelliği gösteren geçiş sularında

örnekleme sahaları kıyı ve derin bölümleri içerecek, en az 100 metrelik nehir/geçiş suyu uzun-
luğu ile en kesiti kapsayacak ve su kütlesindeki habitatları temsil edecek şekilde seçilir.

ç) Örnekleme sahaları göl, gölet, rezervuar,  kıyı suları ve lagün özelliği gösteren geçiş
suları için litoral, bentik ve pelajik bölgeyi kapsayacak ve su kütlesindeki habitatları temsil
edecek şekilde seçilir.

d) Biyolojik örneklemenin yapılacağı noktanın kimyasal numune alma noktası ile aynı
olması zorunlu değildir. Biyolojik örnekleme aynı su kütlesini temsil eden farklı bir noktadan
yapılabilir. 

Biyolojik örneklemenin yapılması ve örneklerin saklanması 
MADDE 14 – (1) Su kütlesi kategorilerinde izlenmesi gereken biyolojik kalite unsurları

ek-4’te yer almaktadır. 
(2) Biyolojik örneklemede kullanılacak standartlar ve yöntemler ek-5’te yer almaktadır. 
(3) Arazide doldurulması gereken arazi formları; nehirler için ek-6’da, göller için ek-7’de

yer almaktadır.  
(4) Biyolojik örneklerin saklanmasına ilişkin şartlar ek-8’de yer almaktadır.  
Örnekleme sıklığı
MADDE 15 – (1) Biyolojik kalite unsurları için gerekli izleme sıklıkları yılda iki de-

fadan az olmamak üzere Bakanlık tarafından hazırlanan izleme programlarında belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 31/12/2014
Karar No : 2014/45
Konu : Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 11/4/2014 tarihli ve 29803 sayılı yazısı ile

Kalkınma Bakanlığının 14/10/2014 tarihli ve 5250 sayılı yazıları dikkate alınarak; Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde,
ilgili diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde katılımcılık temelinde hazırlanan ekli “Ulusal
Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)”nin kabulüne, karar verilmiştir.
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2015 Şubat Günsüzleri             Namık 

1100-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Şubat 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29274 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2012/282 
Karar No : 2014/315 
Davacı : K.H. 
Sanık : SERHAT NUSRET ALKAN - Ahmet ve Fatma oğlu, 10/10/1962 

Adıyaman doğ, Adıyaman, Merkez, Çaylı Nüf Kay. Viranşehir Mah. 311. 
Sok. Hayat Plaza K. 3 No: 5 Mezitli/ MERSİN adresinde oturur. (TC No: 
18898211200) 

Suç : Nitelikli Dolandırıcılık 
Suç Tarihi : 07/01/2011 
Suç Yeri : Bakırköy 
Karar Tarihi : 28/10/2014 
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Serhat Nusret Alkan hakkında 

Mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonucunda verilen karar gereğince, 
Sanıklar Mustafa KURT, Serhat Nusret ALKAN, Zeynal DOLAŞ'ın, nitelikli 

dolandırıcılık suçundan fiil ve eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK. 158/1-h maddesi uyarınca, 
suçun işleniş biçimi ve suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren ve teşdiden 4 yıl 
hapis ve 120 gün karşılığı adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına; 

Sanıkların yargılama safhasındaki davranışları lehlerine indirim sebebi sayılarak, 5237 
sayılı TCK.62 maddesi uyarınca cezaları takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanıkların 3 yıl 4 ay 
hapis ve 100 gün karşılığı adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına,  

Takdiren başkaca artırım ve indirime yer olmadığına; 
Sanıklara verilen gün karşılığı adli para cezasının 5237 sayılı TCK.52/2 maddesi uyarınca 

sanıkların ekonomik durumları da göz önüne alınarak, takdiren beher günü 20 TL den hesap 
edilerek 2.000 TL adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına; 

Sanıkların işbu fiilden neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 2.000 TL adli para cezası ile ayrı ayrı 
cezalandırılmalarına; 

Sanıkların kasten işlemiş oldukları suçtan hapis cezası ile mahkumiyetlerinin yasal sonucu 
olarak 5237 sayılı TCK 53/1. maddesinde yazılı haklardan, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca 
cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum oldukları hapis cezasından 
koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmalarına; 

Karar verilmiş olup Mahkememizce verilmiş olan karar, sanık Serhat Nusret Alkan'ın 
yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanık Serhat Nusret Alkan'ın açık adreslerinin tespiti 
yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 
müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık Serhat Nusret Alkan'a tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Serhat Nusret Alkan'a 
tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının Mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık 
Serhat Nusret Alkan’dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 1079 
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Adana 6’ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/1013 
Karar No : 2014/421 
Hükümlü Kimliği : Zafer POLAT, (T.C. Nu: 23785148514), Necati ve Hazal oğlu, 1983 

D.lu, Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Köyü nüfusuna kayıtlı. 
Suç : FİRAR 
Suç Tarihi : 12.04.2009 - 03.11.2009 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 09.07.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; Anayasa Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2013/80 - 16 E.K. sayılı iptal kararı 
doğrultusunda 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince hükümlü Zafer POLAT 
hakkında tesis olunan 25.12.2009 tarih ve 2009/2981 - 1693 E.K. sayılı kararın lehe kanun 
uyarlaması neticesinde; 

1 - Hükümlü Zafer POLAT'ın 12.04.2009 - 03.11.2009 tarihleri arasında firar suçunu 
işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As CK'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK'nın 62 nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün 03.11.2009 - 06.11.2009 nezarette ve yolda, 06.11.2009 - 25.12.2009 
tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63 ncü maddesi uyarınca 
mahkumiyetinden indirilmesine, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 
ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 
(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 
ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 
takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 
bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 
için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 
İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 
yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 
bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

2 - Hükümlünün 19.01.2005 - 23.09.2005 ve 24.09.2005 - 25.03.2009 tarihleri arasında 
firar suçlarını işlediği ve hükümlü hakkında bu suçlarla ilgili yargılama yapılmadığı hususunda 
kuvvetli şüphelerin mevcut olması nedeniyle Askeri Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, 

3 - Hükümlü hakkında çıkartılan yakalama emrinin toplatılması için Askeri Savcılığa 
müzekkere yazılmasına, 

Askeri Savcılığın TALEBİNE UYGUN, HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA karar 
verildi. Bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 195 - 196, 202 nci maddeleri gereğince kararın Askeri 
Savcıya tefhiminden, Hükümlüye ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı 
Kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 
komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 
herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna 
başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
 352 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2013/7 

Karar No : 2014/62 

Suç : İzin tecavüzü 

Suç Tarihi : 22.09.2005-30.09.2005 

Hükümlü Kimliği: Ayhan TUMÇER - Abdullah ve Gögerçin oğlu 1979 D.lu Muş, 

Malazgirt, Bahçe Köyü nüfusuna kayıtlı. Halen: Halkalı Merkez Mah. Ihlamur Sk. Zeynebiye 

Cad. Dış Kapı No.25 İç Kapı No.2 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eder. T.C. Kimlik 

No.: 59695253048 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 02.10.2013 tarihli duruşmada; 

Sanık Ayhan TUMÇER'in 22.09.2005-30.09.2005 tarihleri arasında temadi eden müsnet 

İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-b maddesi 

uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın cezasının As.C.K.'nun 73'üncü maddesi uyarınca yarısına indirilerek ALTI AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasından 5237 sayılı 

T.C.K.'nun 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ 

AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K.'nın 231/6-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle C.M.K.'nın 231'inci 

maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA; 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1'inci maddesi gereğince sanık hakkında tayin olunan kısa 

süreli HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/3'üncü maddesi uyarınca sanık hakkında BİR YIL DENETİM 

SÜRESİ UYGULANMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/6'ncı maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde sanığın 

herhangi bir yükümlülüğe tabi tutulmasına ve sanığa rehberlik edecek uzman bir kişi 

görevlendirilmesine YER OLMADIĞINA, 

Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K.'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilmemiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, 

kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete'de ilanından itibaren 15 gün 

içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, 

askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da 

temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği 

hususu ilanen tebliğ olunur." 204 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2013/1478 

Karar No : 2013/915 

Suç : Amire Mukavemet 

Suç Tarihi : 13.10.2006 

Hüküm Kimliği: Dursun Doğan - Ahmet ve Fatma oğlu 1980 D.lu Ordu, Kabataş, 

Beylerbeyi nüfusuna kayıtlı. Şanlıurfa/Sivilde 107'nci Topçu Alayı Ölçme ve Hedef Tespit Bölük 

Komutanlığı emrinde görevli iken terhisli 1984/2 tertip Topçu Er Halen: Beylerbeyi Köyü 

Kabataş/Ordu adresinde ikamet eder. T.C. Kimlik No.:43432828576 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 02.10.2013 tarihli duruşmada; 

Mahkememizin hükümlü Dursun DOĞAN hakkında Amire Mukavemet suçundan tesis 

ettiği 27.03.2012 tarih ve 2012/65-176 E.K. sayılı hükmünün lehe kanun değerlendirilmesi 

bakımından yeniden ele alınması sonucunda; 

Hükümlü Dursun DOĞAN'ın 13.10.2006 tarihinde mağdurlar Tolga ÜNAL, Murat 

BEKAR, Erdem DİRİK ve Selçuk UYSAL'a karşı "Amire Mukavemet" suçunu işlediği sübuta 

erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 90/1'inci maddesinin az vahim hal cümlesi uyarınca 

TAKDİREN ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237 

sayılı T.C.K.'nun 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 

İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K.'nun 231/6-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle C.M.K.'nun 231'inci 

maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA; 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle hükümlü 

hakkında takdir olunan netice hapis cezasının ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Hükümlünün hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.'nun 50/1-a ve 

52'nci maddeleri uyarınca beşer gün karşılığı 20 TL. hesabıyla Adli para cezasına çevrilerek 

NETİCETEN BİN BEŞ YÜZ TÜRK LİRASI (1.500 TL.) ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER 

HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300'ER TL'LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) 

HÜKÜMLÜDEN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 

HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE, 

ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, 

Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K.'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere oy sırası ve oy 

birliğiyle karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete'de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur." 205 
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Yargıtay 23. Hukuk Dairesinden: 

Esas No : 2014/10886 

Asıl davada ve birleşen davalarda davacı Hanım Koç vekili tarafından davalı Suha Emir 

ve asli müdahiller Erdem Gören, Necati Şendoğan birleşen davada davalılar Veysel Özçelik, 

Hasan Erdoğan, İzzet Özkök, İbrahim Kaya birleşen davada davalı Murat Özzeybek birleşen 

davada davalı Deniz Öz aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasında Ankara 23. Asliye Hukuk 

Mahkemesinden verilen 31.10.2013 tarih 2008/290 Esas 2013/512 Karar sayılı hüküm 

davalılardan Veysel Özçelik, asli müdahiler Necati Şendoğan, Erdem Gören ve davacı Hanım 

Koç vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. Davalılardan Suha Emir’e duruşma 

günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, 

09 Haziran 2015 Salı günü saat 09:15’de duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın 

yokluğunda yapılacağına dair işbu ilan duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere 

davalılardan Suha Emir’e ilan olunur. 1362/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATMA İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Bilindiği üzere İdare tarafından Maliye Hazinesi ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirilmesini teminen 18/12/2014 

tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 

24/02/2014 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi”ne istinaden ihaleye 

ilişkin son teklif verme tarihi 08/04/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale 

Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate 

alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 08/04/2015 

Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son 

teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 T.C. BAŞBAKANLIK 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 Ziya Gökalp Cad. No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

 Tel: 312 / 585 84 52-53-54 Faks: 312 / 585 83 54 

 www.oib.gov.tr 1452/1-1 
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I. HAMUR BASKI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı I. Hamur Baskı Kağıtları teknik ve ticari şartname 

esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

I. Hamur Baskı Kağıdı 

80 gr./m². 
648x917 mm. 5.100 Top Teknik Şartname 09.03.2015 

I. Hamur Baskı Kağıdı 

90 gr./m². 
707x1000 mm. 2.250 Top Teknik Şartname 09.03.2015 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dökümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/03/2015 günü, saat 14:00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu I. Hamur Baskı Kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları 

gibi miktarlar bölünmeksizin stok bazında Kısmi teklif de verebilirler.  

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı 

kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek 

zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1438/1-1 
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İŞ MAKİNELERİ ARIZALARINA MÜDAHALE VE PERİYODİK 

BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 ANKARA: 

TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/19218 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu)  No:254 06105 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL:0312 397 24 00  FAX:0312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 8grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1) Mitsubishi Kamyona monteli Aichi Vinç 5 Ton-MBV 

82046  1982 Model, 

  2) Hino Kamyona monteli Aichi Vinç 5 Ton-MBV 

91078  1991 Model, 

  3) Hino kamyona monteli Aichi Vinç 5 Ton MBV 

91110  1991 Model 

  4) Liugong vinç 8 ton-MBV12091  2012 Model, 

  5) Liugong vinç 8 ton-MBV12092  2012 Model   

  6) Tadano Vinç 20 Ton (Nissan Motorlu)-MBV 83012   

  1983 Model, 

  7) 6x6 Nissan Diesel Kamyon katlanabilir Vinçli ve 

Hysterli- 1982 Model (06 TOD 44 Plakalı )  

  Araçların arıza ve bakımı. 

  Araçlardan herhangi birinin eksilmesi durumunda 

sözleşme birim fiyatı aynı oranda düşecek ve faturaya 

yansıtılacaktır. Araç ilave edilmesi halinde de sözleşme 

birim fiyatı aynı oranda arttırılarak faturaya 

yansıtılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : ANKARA   

c) İşin süresi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 365 gündür  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu) No:254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/03/2015 Salı günü,  Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ilanın 4.3 ve 4.4. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

h) 1- Bakım ve Onarımı yapılacak Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen iş 

makinelerinin en az beş adetinin servis ve yedek parça satış yetkilisi olduğuna dair imalatçı 

firmalardan ve distribütörlerinden/tedarikçisinden temin ettiği onaylı belgeleri, 

2- İstekli söz konusu işle ilgili hizmet sunumlarını içeren ISO 9001:2008 Kalite Sistem 

belgesi, 

3- İstekli söz konusu işle ilgili hizmet sunumlarını içeren TSE hizmet yeri yeterlilik 

belgesi veya Sanayi Bakanlığı ilgili kuruluşlardan alınacak faaliyet alanını belirten belgeleri, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
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4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde 

yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

4.3.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 

deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

4.3.2. Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması 

yeterlidir.  
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4.3.3. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.3.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %25’i oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.  

İş deneyimini gösteren belgeler,  

1- Bakım ve Onarımı yapılacak ilanın 2. Maddesinde belirtilen iş makinelerinin en az 5 (beş) 

adedinin servis ve yedek parça satış yetkilisi olduğuna dair imalatçı firmalardan ve 

distribütörlerinden/tedarikçisinden temin ettiği onaylı belgeleri, 

2- İstekli söz konusu işle ilgili hizmet sunumlarını içeren ISO 9001:2008 Kalite Sistem 

belgesi, 

3- İstekli söz konusu işle ilgili hizmet sunumlarını içeren TSE hizmet yeri yeterlilik 

belgesi veya Sanayi Bakanlığı ilgili kuruluşlardan alınacak faaliyet alanını belirten belgeleri, 

İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya 

koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.   

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

a) Vinç tamir ve bakım işleri, 

b) Kamyon tamir ve bakım işleri, 

c) Kamu sektöründe tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş makinesi ve vinçlerin 

her türlü tamir bakım ve revizyon işleri benzer işler olarak kabul edilecektir. Sayılan bu işlerden 

herhangi birine veya bir kaçına ilişkin sunulan iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında 

değerlendirilecektir. 

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 İdarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu)  

No:254  06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1445/1-1 
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4 KALEM MAL SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem, kit) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve 

Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel:0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, Türü Miktarı İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

1) 
3 Kalem Mal Alımı 

İhale kayıt no:2015/18657   
05.03.2015 10:00 

 

1 - Sanal Masaüstü Kümesi Sunucu 1 Adet 

  

2 - İnce İstemci 109 Adet 

3 - Monitör 109 Adet 

2) 

MTDSC (Modulated Temperature Differential Scanning 

Calorimetry) 

İhale kayıt no:2015/18678 

1 Adet 05.03.2015 10:30 

3) 
14 Kalem Malzeme Alımı 

İhale kayıt no:2015/18697   
05.03.2015 11:00 

 

1 - Pipet Ucu, Eppendorf Tüp 1 Adet 

  

2 - GMO Screen RT IPC (NR) 35S/NOS/FMV/IPC) (96rxns) 6 Adet 

3 - GMO Screen RT Colour Compensation Kit on 

LC 480 
1 Adet 

4 - AOCS CRM Corn (35S, NOS, FMV) (10 gr) 1 Adet 

5 - AOCS CRM Corn (Blank) (10 gr) 1 Adet 

6 - Gene Spin Isolation Kit (50 smpls) 5 Adet 

7 - Quant Verification Kit 4 Adet 

8 - GMO Quant (LR) Event BT11 Corn 2 Adet 

9 - GMO Quant (LR) Event Mon88017 Corn 2 Adet 

10 - GMO Quant (LR) Roundup Ready Soy 2 Adet 

11 - GMO Quant (LR) Event Mon89788 Soy 2 Adet 

12 - Species Ident RT Corn/Maize Species (96 rxns) 2 Adet 

13 - Specie Ident RT IPC (LR/HR+) Soy Species 

(96 rxns) 
2 Adet 

14 - Pipet Seti (Ependorf /2,5, 20 ul, 200 ul,1000 ul) 4 Adet 
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a) Niteliği, Türü Miktarı İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

4) 
21 Kalem Mal  

İhale kayıt no:2015/18705   
05.03.2015 11:30 

 

1 - İkili Tek Yüzlü Kütüphane Rafı (186 cm,33 cm,207 cm) 34 Adet 

  

2-İkili Tek Yüzlü Kütüphane Rafı (186 cm,33 cm,137 cm) 37 Adet 

3 - Üçlü Tek Yüzlü Kütüphane Rafı (277 cm,33 cm,207 cm) 26 Adet 

  

4 - Üçlü Tek Yüzlü Kütüphane Rafı (277 cm,33 cm,137 cm) 26 Adet 

5 - İkili Çift Yüzlü Kütüphane Rafı (186 cm,62 cm,207 cm) 8 Adet 

6 - İkili Çift Yüzlü Kütüphane Rafı (186 cm,62 cm,137 cm) 8 Adet 

7 - Üçlü Çift Yüzlü Kütüphane Rafı (277 cm,62 cm,207 cm) 2 Adet 

8 - Üçlü Çift Yüzlü Kütüphane Rafı  (277 cm,62 cm,137 cm) 2 Adet 

9 - Özel çalışma masası 30 mm melamin tablalı, profil boyalı 

ayaklı, ön perdeli alçak hareketli kesonlu. (160 cm,80 cm,75 cm) 
1 Adet 

10 - Özel çalışma masası 30 mm melamin tablalı, profil boyalı 

ayaklı, ara melamin seperatörlü, alçak hareketli kesonlu. (100 

cm, 70 cm,75 cm) 

2 Adet 

11 - Özel tip melamin gövdeli, melamin kapaklı kilitli dosya 

dolabı  (80 cm,40 cm,160 cm) 
1 Adet 

12 - Özel tip kütüphane sistemine montajlı 40 mtül uzunluğunda 

hareket alanı sağlanmış profil boru, rulmanlar ve tekerleklerden 

imal edilmiş merdiven bağlantı aparatlarının alt kısmına masif 

ahşap ile montajı sağlanmış hareketli kütüphane merdiveni. 

1 Adet 

13 - Özel tip profilden imal hareketli bağımsız kütüphane 

merdiveni 
5 Adet 

14 - Özel tip kitap taşıma arabası 3 Adet 

15 - Özel tip sehpa profil ayaklı, 30 mm melamin tablalı 1 Adet 

16 - Özel tip çalışma koltuğu multitilt mekanizmalı, kromaj 

ayaklı tekerlekli, file arkalıklı, kolçaklı. 
3 Adet 

17 - Özel tip misafir koltuğu kromaj ayaklı, file arkalıklı, 

kolçaklı 
2 Adet 

18 - 2'li Compact Arşiv Dolabı 12 Ünite - Söküm, Tamir 3 Adet 

19 - 2'li Compact Arşiv Dolabı 2'li 15 Ünite - Söküm, Tamir ve 

Yeni Yerine Montaj 
1 Adet 

20 - 2'li Compact Arşiv Dolabı 10.5 Ünite - Söküm, Tamir ve 

Yeni Yerine Montaj 
2 Adet 

21 - 2'li Compact Arşiv Dolabı 2'li 6 Ünite - Söküm, Tamir ve 

Yeni Yerine Montaj 
1 Adet 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ‘ne yapılacaktır. 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ‘ne yapılacaktır. 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘ne yapılacaktır. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

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

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 
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Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı 

ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - 2 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme imzalanacaktır. 

10 - 1, 3, 4 sıra nolu ihalelerdeki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

 1461/1/1-1 

————— 
3 KALEM HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

proje için gerekli olan 3 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt - İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

 3 Kalem Hizmet Alımı  

İhale kayıt no:2015/18717  

05.03.2015 12:00 

 

 

1 - Arapça, Farsça ve Osmanlıca Farklı 

Dillerde Basma Nadir Eser’in II. Düzey 

Kataloglama İşlemlerinin Yapılması  

10.000 Adet 

2 - Kayıtsız Olan Latin Harfli Kitapların II. 

Düzey Kataloglama İşlemlerinin Yapılması 
60.000 Adet 

3 - Kayıtlı Olan Latin Harfli Kitapların 

Katalog Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi ve 

Eksikliklerin II. Düzey Kataloglama 

Kuralına Göre Tamamlama İşlemlerinin 

Yapılması 

40.000 Adet 
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b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Aylık periyotlarla sözleşmenin imzalanmasına müteakip 240 (31/12/2015 tarihine 

kadar) takvim günü içinde teslimat İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 

Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler; 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt- 

İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına 

(Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt - İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten 

satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen 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 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 1461/2/1-1 

————— 
ÖN YETERLİK İLANI 

Taşkırma (ESWL) Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 

edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/18726 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Besim Ömer 

Paşa 4/6 Beyazıt İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 00 17-0212 440 00 19 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının :  

    görülebileceği internet adresi (varsa) 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşkırma (ESWL) Sistemi  ….. 1 Adet 

b) Teslim yerleri : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 60 takvim günü içinde mesai 

saatlerinde yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası, Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 1 - 05/03/2015, 12:30 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

55.350.000,00-TL’ den az olmamak üzere,  istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet 

gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden 

sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

4.2.2- Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli 

görülen bölümlerinin yoksa buna eşdeğer belgelerin sunulması zorunludur. 
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a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa 

yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır.  

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 

yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 

zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri 

ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması 

zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya 

taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların sunulması zorunludur. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 

ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından 

elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: toplam 

ciro 276.621,00-TL tutarında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise 165.973,00-TL asgari yeterlik kriteri 
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olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. 

Yukarıda ki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki 

hissesi oranında hesaplanır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler: 

331.945,00-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. Md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 

80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 

kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 
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Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir.  Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi cihazı 

ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kampüsü,  Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1461/3/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AF-CEB-WB04-YAPIM-04) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, 

Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıştır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar 

teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale - Küçük İşler (International Competiti ve Bidding - ICB 

Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi -(AF-CEB-WB04-YAPIM-04) 

İstanbul İlinde 6 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
 

AF-CEB-WB04-YAPIM-04 

S. 

No 
İli İlçesi Yapının Adı-Adresi  

1 İstanbul Arnavutköy 

Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

Yıkılacak Bina Adresi: Haraççı Beldesi 1011 sok. No: 1/2 

Arnavutköy 

Yeni Okul Arsası: Bolluca Mah. 296 Ada 7 parsel 

2 İstanbul Kağıthane  
Refet Angın İmam Hatip Ortaokulu 

Hürriyet Mah. Sağlam Sok.No:24 Kağıthane 

3 İstanbul Sancaktepe  
Tolgacan Sipahi İmam Hatip Ortaokulu 

Yenidoğan Mah. Ergene Sk. No: 6 Sancaktepe 

4 İstanbul Üsküdar 
Kısıklı Ortaokulu 

Kısıklı Mh. Reşat Bey Sk. No: 1 Üsküdar 

5 İstanbul Kağıthane 
Çeliktepe İlköğretim Okulu 

Çeliktepe Mah. Ulubatlı Cad. No: 32 

6 İstanbul Kadıköy  
İbrahim Öktem İlkokulu 

Dört Derslikli Ek Prefabrik Bina 

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No: 16 
 
3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 

I - Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013), Yeminli 

Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) 

veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 

kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 80.000.000,00 

TL olması gerekmektedir (2014 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2013 yılı cirosuna 

eklenecektir).Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 

bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / 
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veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 

neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 

altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 

ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 

düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  

II - Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 

yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 

ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 

mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 50.000 m2 

yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 

şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III - Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 18.000.000,00 

TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 

bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV - Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V - İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit 

personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI - Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII - Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO:  TR31  0001  

5001  5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB04-

YAPIM-04) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 
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5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertible başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

1.350.000,00TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 30 Mart, 2015 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126 

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 1463/1/1-1 

————— 
INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY 

Governorship of Istanbul 

Istanbul Project Coordination Unit 

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS” 

(AF-CEB-WB04-WORKS-04) 

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul.  

2 - Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit 

(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – 

Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the 

Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract 

package given below.  

Construction Contract Id. No - (AF-CEB-WB04-WORKS-04) 

Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 6 Educational Buildings shall 

be realized in Istanbul. 

 

AF-CEB-WB04-WORKS-04 

No City District Name-Adress of Building 

1 İstanbul Arnavutköy 

Arnavutköy Special Education and Aplication Center 

Building to be demolished: Haraççı Beldesi 1011 sok. No:1/2 

Arnavutköy 

Location of the new building: Bolluca Mah 296 Ada 7 parsel 

2 İstanbul Kağıthane  
Refet Angın İmam Hatip Secondary School 

Hürriyet Mah. Sağlam Sok. No: 24 Kağıthane 

3 İstanbul Sancaktepe  
Tolgacan Sipahi İmam Hatip Secondary School 

Yenidoğan Mah. Ergene Sk. No: 6 Sancaktepe 

http://www.ipkb.gov.tr/
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AF-CEB-WB04-WORKS-04 

No City District Name-Adress of Building 

4 İstanbul Üsküdar 
Kısıklı Secondary School 

Kısıklı Mh. Reşat Bey Sk. No:1 Üsküdar 

5 İstanbul Kağıthane 
Çeliktepe Elementary School 

Çeliktepe Mah. Ulubatlı Cad. No : 32 

6 İstanbul Kadıköy  

İbrahim Öktem Primary School 

Additional Prefabricated Building with  four class 

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No16 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:  

I - Minimum average annual turnover in construction work of 80.000.000,00 TL, 

calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) 

years (2011, 2012 and 2013), for which the annual turnovers for corresponding years should be 

brought to 2014 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate 

coefficients (Turnover in construction works performed in 2014 shall be included to turnover for 

year 2013). If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction 

contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such 

contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in 

construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last 

three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, 

the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the 

structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the 

proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of 

this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than 

the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.  

II.Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2009-2013) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 50.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III.The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 18.000.000,00 TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 
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IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV - In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria. 

V - The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI - The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII -  In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation 

given by the Invitation for Bids 

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents 

at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of AF-CEB-WB04-WORKS-04.  The purchasing application shall be made by a 

letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded 

for any reason. 

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 1.350.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before March 30th, 2015 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed. 

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend. 

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders. 

Republic of Turkey  

Governorship of Istanbul 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126 

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 1463/2/1-1 

http://www.ipkb.gov.tr/
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDAN BİLDİRİLMİŞTİR 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 18/02/2015 tarihli ve 2015/08 sayılı toplantısında; 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 

sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümlerine göre, İşletme, İktisat veya 

Maliye alanlarında boş bulunan TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlar Kurulu tarafından 

atama yapılabilmesi için iki adayın belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre aday başvuruları, 

bu duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve başvurular on gün 

içinde (10.gün saat 18:00’e kadar) yapılacaktır. 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen 

şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No: 13   06800 

Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik 

veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana 

gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi 

ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde) 

2 - Özgeçmiş (Temayüz ettiği branş belirterek) 

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı) 

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter 

tasdiki aranacaktır.) 

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı. 

6 - Herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyanı. 

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 1488/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Kuşcenneti Köyü, H20a22d.d pafta, 349 parsel üzerindeki 

248836 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Lütfü 

TOZLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 

18.11.2014 tarihli ve E. 2013/2200-K. 2014/1536 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Makine Mühendisi Lütfü TOZLU (Denetçi No: 902, Oda Sicil No: 10259) hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.02.2015 tarih ve 4075 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere Duyurulur. 1443/1-1  

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/290 Esas, 2005/284 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1464/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya İli Çevre Koruma Vakfı, Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/12/2014 

tarihinde kesinleşen, 24/06/2014 tarih, E: 2013/131, K: 2014/297 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1449/1-1 
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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. 

 1458/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 1465/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 1466/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/148767 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yozgat Şeker Fabrikası İl/İlçe Sorgun/YOZGAT 

Adresi 
Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/YOZGAT 
Tel-Faks 

0354 441 10 10 

0354 441 10 18 

Posta Kodu 10600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Koza Grup Tem. Sağ. Oto. Gıd. 

İnş. Teks. ve San. Tic. Ltd. Şti 
Gökhan TÜRK 

Adresi 

Dimas İş Merkezi 147. Sok.         

3. Blok No: 3/K                   

Macunköy-Yenimahalle/ANKARA 

Turgut Özal Mah. 2217. Sok. No: 1/7 

Yenimahalle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  32434887100 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yenimahalle 582 047 5110  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 296914  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1451/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/42 sayılı kararı ile 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-

86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım 

Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında A-018614 sayılı fatura ile 

Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından fatura 

edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu 

fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1460/1/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarih ve 5253-15 sayılı Kararı ile “Soğanbükü Ilıcasu (Güngörmez) 

Mevkii İvrindi/Balıkesir” adresinde faaliyet gösteren 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-161/00814 

sayılı bayilik lisansı sahibi Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; 

dağıtıcısı dışında Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden 2013 yılı içerisinde muhtelif tarihli faturalar karşılığında akaryakıt ikmal etmesinin 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1460/2/1-1 

————— 
Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-32 sayılı Kararı ile; “Soğanbükü Ilıcasu 

(Güngörmez) Mevkii İvrindi/BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 17/01/2005 tarihli ve 

BAY/425-161/00814 numaralı bayilik lisansı sahibi Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi’nin; vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını faaliyete konu etmek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 13.592,–TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 13.592,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
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fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1460/3/1-1 

————— 
“Doğal Gaz Dönüşüm Sözleşmesi” imzalamadan, “Doğal Gaz İç Tesisat Projesi” 

hazırlayıp dağıtım şirketi olan Aksa Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ ne teslim etmeden doğal gaz iç 

tesisatı yapım faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu fiili Doğal Gaz Piyasası Sertifika 

Yönetmeliği'nin 22 inci maddesine ve sahip olunan Sertifikanın “Temel Yükümlülükler” 

hükümlerine aykırılık teşkil eden ITS/AKSA/102 numaralı sertifika sahibi Ayça Hacıhasanoğlu’ 

nun (Nisa Yapı Mühendislik) 20.03.2014 tarih ve 4930/99 sayılı Kurul Kararına binaen yazılı 

savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Kurul’ un 

18.12.2014 tarih ve 5367/6 sayılı Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

hareket etmede gereken özeni göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ayça Hacıhasanoğlu’ na (Nisa Yapı Mühendislik) ihtarda 

bulunulmasına karar verildiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1460/4/1-1 

————— 
Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/113 sayılı Kararı ile; 28.12.2011 tarih ve İHR/3601-

1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı (İptal 30.10.2013) kapsamında Zeytinlik Mah. Yakut Sokak 

No.33/6  Bakırköy- İstanbul adresinde faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat 

Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin, 29.06.2013 tarihli tespite 

göre ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak 

suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkralarına ve 20 inci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin altıncı fıkrası ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın Başar 

Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ 

nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 1460/5/1-1 

————— 
14.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31896 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Yusuf KÖSEOĞLU’na ait akaryakıt istasyonunda 25/05/2013, 02/08/2013, 

04/09/2013 ve 27/11/2013 tarihlerinde yapılan denetimde motorine yağ karıştırarak tağşiş 

edildiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

yapıldığı, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda 
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bulundurulduğu, mühürlenmiş olan istasyonda plastik ve gizli tank bulundurulduğu ve 

02/08/2013, 04/09/2013 ve 27/11/2013 tarihlerinde yapılan denetimde; 25/05/2013 tarihinde 

mühürlenen istasyonda piyasa faaliyeti yapıldığı tespit edilmiştir. 

Konuları değerlendiren Kurul, 20/11/2014 tarih ve 5315/36 sayılı Kararında, istasyonda 

25/05/2013, 02/08/2013, 04/09/2013 ve 27/11/2013 tarihlerinde yapılan denetim sonucu tespit 

edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylemler ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca toplam olarak 5.510.000-TL. İdari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 5.510.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

(Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 

7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari 

para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci 

fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1460/6/1-1 

————— 
31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Zafer ÜNLÜ-Mola Petrol’e ait akaryakıt istasyonunda 10/05/2013 ve 

22/05/2013 tarihlerinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürünleri istasyonda bulundurduğu ve 10/05/2013 tarihinde mühürlenen istasyonda mühürleme 

imkanı olmayan ve boş olan adaya yeni pompa takılmak suretiyle piyasa faaliyeti yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

Konuları değerlendiren Kurul, 31/10/2014 tarih ve 5287/46 sayılı Kararında, istasyonda 

10/05/2013 ve 22/05/2013 tarihlerinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununa aykırı eylemler ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca toplam olarak 1.340.000-TL. idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.340.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

(Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 

7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
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bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari 

para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci 

fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1460/7/1-1 

————— 
Kurul’un 04.12.2014 tarihli ve 5347/95 sayılı Kararı ile; İZMİRGAZ Şehiriçi Doğalgaz 

Dağıtım Tic. Ve Taah. A.Ş’.nin 11.03.2006 tarih ve 2006/2 sayılı komisyon kararı ile verilen İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Kaan Isı Doğalgaz İnş. Taah. Mühendislik San. Ve Tic. 

Ltd. Şti.'nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 

Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 inci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 

inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu 

hazırlanmasına gerek olmaksızın, Kaan Isı Doğalgaz İnş. Taah. Mühendislik San. ve Tic. Ltd. 

Şti’nin, konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 1460/8/1-1 

————— 
Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/114 sayılı Kararı ile 28.04.2008 tarih ve BAY/939-

82/24264 sayılı (Sonlandırma 06.09.2013) bayilik lisansı kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 52 Zeytinalan-Urla-İzmir adresinde faaliyet gösteren Günturan Petrol Ürünleri 

Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ile ilgili olarak 29.06.2013 tarihinde yapılan denetim 

neticesinde; 

- Sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt temin ederek, 5015 sayılı Kanun’un 8 inci 

maddesinin 1 inci fıkrası hükmü ile 2 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne ve Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri hükümlerine, 

- Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi hükmüne, Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 

(b) bentlerine, Aynı Yönetmeliğin 7inci maddesinin (d) bendi hükümlerine, 

- Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurarak, 5015 sayılı 

Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendi hükümlerine, 

- Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve 

kontrolündeki tankerde bulundurarak, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine, 

İhrakiyeyi kullanıcılara satışı faaliyetini gerçekleştirerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı hareket ettiği, 
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değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın 

Günturan Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 1460/9/1-1 

————— 
13/02/2012 tarihli ve BAY/939-82/30585 numaralı (11/06/2013 tarihli ve 20922 sayılı 

Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Çaybükü Köyü Ankara Cd. No: 102 

Gümüşova DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Hamit MERDAN’ın, 5015 sayılı Kanuna aykırı 

faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık 

Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014 

tarihli ve 5355-37 sayılı Kararı ile Hamit MERDAN hakkında 231.073.-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1460/10/1-1 

————— 
02/03/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12575 numaralı (10/09/2013 tarihli 30270 sayılı 

Kararla sonlandırılan) LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında Çaybükü Köyü Ankara Cd. No: 

102 Gümüşova DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Hamit MERDAN’ın, 5307 sayılı Kanuna 

aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına 

karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 

10/12/2014 tarihli ve 5355-38 sayılı Kararı ile Hamit MERDAN hakkında 339.814.-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili 

idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1460/11/1-1 

————— 
Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/153 sayılı Kararı ile, 21.12.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31914 sayılı bayilik lisansı sahibi Er-Gür Akaryakıt Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağ 

İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30-

31.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurduğu, gizli tank ile düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine 

konu ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında, 
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a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 

6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL, 

b) Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu 

etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-

TL, 

olmak üzere toplamda 1.170.000.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.170.000.-TL (Bir milyon yüz yetmiş bin TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı 

fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1460/12/1-1 

————— 
Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/154 sayılı Kararı ile, 21.12.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31914 sayılı bayilik lisansı sahibi Er-Gür Akaryakıt Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağ 

İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30-

31.07.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı dışından akaryakıt ikmal ettiği ve süresinde 

savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 6455 sayılı kanunla değişik 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt 

bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüz yetmiş bin TL) tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
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günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
 1460/13/1-1 

————— 
Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/145 sayılı Kararı ile, 12.02.2010 tarihli ve BAY/939-

82/27211 sayılı bayilik lisansı sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda 

Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret 

ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında 

akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili 

lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 6455 

sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüz yetmiş bin TL) tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 1460/14/1-1 

————— 
Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/143 sayılı Kararı ile, 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

2013 yılında lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı 

anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümlerince belirlenen 879.168.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 879.168.-TL (Sekiz yüz yetmiş dokuz bin yüz altmış 

sekiz TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 

ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
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olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
 1460/15/1-1 

————— 
Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315-98 sayılı Kararı ile Hakkı AKAR-Üçel Otogaz 

hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ıncı Maddesi Uyarınca 

2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 380.715,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1460/16/1-1 

————— 
Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315-99 sayılı Kararı ile Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım 

Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve 

Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ıncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

16 ıncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

uyarınca 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1460/17/1-1 

————— 
Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315-70 sayılı Kararı ile; Yiğit Akaryakıt Nakliye Gıda 

İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt 

bendi uyarınca belirlenen 600.000,-TL tutarındaki idari para cezasının, Kanunun 19 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 120.000,-TL (yüz yirmi bin-TL) olarak 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
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maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1460/18/1-1 

————— 
21/08/2014 tarihli ve 5185-38 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

13/02/2007 tarihli ve BAY/939-82/21347 sayılı bayilik lisansı sahibi İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi'nin, 

a) 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda kendi dağıtım 

firması ile ilgili olmayan Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve 

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi ile ilgili belirtileri kaldırmamasının, 5015 sayılı Kanunun 7 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (f) bendine, 

b) 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminde meydana 

gelen arızayı 24 saat içerisinde sözleşme yaptığı dağıtım şirketine bildirmemesinin Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 inci fıkrasına ve 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul 

Kararı’ nın 5 inci maddesinin 14 numaralı bendine, 

Aykırı olduğu anlaşıldığından; 

İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

1 - Akaryakıt istasyonunda kendi dağıtım firması ile ilgili olmayan belirtileri 

kaldırmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “5 inci, 

6 ıncı, 7 inci, 8 inci ve 17 inci maddelerin ihlali” hükmü gereğince  belirlenen 850.000 TL 

tutarındaki idari para cezası olarak, 

2 - Akaryakıtı istasyonundaki otomasyon sistemi arızasını süresi içerisinde dağıtıcısına 

bildirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu 

Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin 

Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü gereğince belirlenen 70.000 TL tutarındaki 

idari para cezası olarak, 

Toplam 920.000- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1460/19/1-1 

————— 
18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29310 numaralı (11/10/2013 tarihli ve 33572 sayılı 

Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Haraççı Merkez Mahallesi, 

Bayrak Caddesi, No: 2 Arnavutköy İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Kadakal Petrol 
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Gıda Nalburiye Kimyevi Boya San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet 

göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık 

Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014  

tarihli ve 5355-44 sayılı Kararı ile Kadakal Petrol Gıda Nalburiye Kimyevi Boya San. Dış Tic. 

Ltd. Şti. hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1460/20/1-1 

————— 
Kurul’un 20/11/2014 tarih ve 5315-40 sayılı Kararı ile; “Orta Mahallesi, Bandırma 

Caddesi, No:2 (Pafta:50kıvc Ada:550 Parsel:12) Susurluk/BALIKESİR” adresinde faaliyet 

gösteren 31/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29231 sayılı bayilik lisansı sahibi Konak Petrol 

Nakliye İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; istasyonunda vaziyet planında 

bulunmayan bir adet yeraltı tankı tespit edilmiş, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-

11/3660, M-11/3662 ve M-11/3663 sayılı analiz raporları ile istasyonda gerekli şart ve seviyede 

ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı, akaryakıta tağşiş ve/veya hile 

amacı ile katılabilecek ürün içeren akaryakıt ikmal edildiği tespit edilmiş ancak söz konusu tüzel 

kişi hakkında ayrı bir soruşturma kapsamında bahse konu fiiller nedeniyle 20/03/2013 tarihli ve 

4322-80 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulanmış olduğundan, idari para cezası 

uygulanmamasına karar verildiği ilanen tebliğ edilir. 1460/21/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 28.05.2014 tarih ve 5040/13 sayılı 

Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını 

yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 

25.12.2014 tarih ve 5388/53 sayılı kararı ile, 16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazete’de 

ilan edilen 14.06.2012 tarih ve 3883-6 sayılı Kurul Kararı ile aynı fiil nedeniyle hakkında idari 

yaptırım uygulanan ve iki (2) takvim yılı geçmeden aynı fiili tekrar işleyen Mavi Hat Havacılık 

İşletmesi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin üçüncü ve yedinci fıkrası gereğince belirlenen 140.000- TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına ve Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 

21.01.2010 tarih ve İHR/2403-1/27121 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereğince iptal edilmesine karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 140.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
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yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1460/22/1-1 

————— 
Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/43 sayılı kararı ile 04.04.2008 tarihli ve BAY/939-

82/24116 sayılı bayilik lisansı sahibi Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin, bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 2013 yılında A-018614 sayılı 

fatura ile Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış 

amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik 

lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1460/23/1-1 

————— 
27/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31335 numaralı (27/02/2014 tarihli ve 7117 sayılı 

Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez 

Taşköprü Köyü Mevkii DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Muzaffer SUCU’nun, 5015 sayılı 

Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış 

olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup 

Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355-42 sayılı Kararı ile Muzaffer SUCU hakkında 163.111.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1460/24/1-1 

————— 
Kurul’un 20/06/2013 tarihli ve 4465-42 sayılı Kararı ile: MYĞ/2214-2/26464 sayılı 

Madeni Yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye 

Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen 

bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans 

sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 

başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
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Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı 

savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel 

kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin 

geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının 

ihbar edilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1460/25/1-1 

————— 
“Selçuk Mahallesi Etem Onbaşı Caddesi Görkemli Sitesi No: 45 NİĞDE” adresinde 

faaliyet gösteren 15.06.2006 tarih ve İTS/N.006-003 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları 

Sertifikası sahibi Pozitif Yapı Mühendislik İnşaat Yakacak Ürünleri Nakliyat Tekstil Ticaret 

Sanayi Limited Şirketi’ nin “Yukarı Kayabaş Mahallesi Hacı Ahmet Sokak Resul Ünlü Apt. 

(Akbulut İnşaat) No: 16” adresinde yer alan binanın doğal gaz kolon tesisatına ait müracaat 

dosyasını dağıtım şirketi olan Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ ne sunmaksızın 

imalata başlamasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 37 inci maddesi ve 

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’ nin 22 inci maddesi hükümlerine aykırı olması 

nedeniyle 03.07.2014 tarih ve 5116/18 sayılı Kurul Kararına binaen yazılı savunması istenmesine 

rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Kurul’ un 18.12.2014 tarih ve 

5367/5 sayılı Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gereken 

özeni göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca Pozitif Yapı Mühendislik İnşaat Yakacak Ürünleri Nakliyat Tekstil Ticaret 

Sanayi Limited Şirketi’ ne ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir. 1460/26/1-1 

————— 
Kurul’un 20/06/2013 tarihli ve 4465-44 sayılı Kararı ile :MYĞ/2552-2/27679 sayılı 

Madeni Yağ lisansı sahibi Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve 

Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri 

yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 

maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası 

Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların 

giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği 

veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1460/27/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No:5468-4 Karar Tarihi:12/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan 

Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul 

Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına, karar 

verilmiştir. 

Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul 

Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı  

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili 

Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararına 8 inci maddesi başlığıyla 

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “Resmi Belge Tadili 

MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı her türlü izin, ruhsat veya diğer resmi belgelere ilişkin 

bilgilerin değiştirilmesi için, ilgili kamu kurumu tarafından verilen geçerli durumdaki izin, ruhsat 

veya resmi belge sunulur.” 

MADDE 2 - Aynı Kurul Kararına 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

maddeler eklenmiştir.  

“Ürün Tadili  

MADDE 8/A - (1) Lisans kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek akaryakıt türlerine 

ürün eklenmesi için Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine 

Dair Rapor ve Tarife Dosyası sunulur.  

(2) Akaryakıt türlerine eklenecek ürün biodizel ise bu maddenin birinci fıkrasında sayılan 

belgelere ilaveten, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında 

yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleri 

sunulur. 

(3) Akaryakıt türlerine eklenecek ürün gazyağı ise bu maddenin birinci fıkrasında sayılan 

belgelere ilaveten, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış 

sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların 

gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte 

sunulur. 

(4) Lisans kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiye türlerine ürün eklenmesi 

veya ihrakiye kapsamdaki jet yakıtına ilişkin yetki süresinin uzatılması için Pazarlama 

Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve İhrakiye Bilgi 

Dosyası sunulur. 

Tesis Tadili 

MADDE 8/B - (1) Tesise ilişkin olarak lisansa bilgi eklenmesi için tesisin tamamı veya 

ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından 

verilen resmi izin veya ruhsat ile rafinerici, depolama, iletim lisanslarında Mecra ve Emniyet 

Şeridi Dosyası sunulur. 

(2) Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı; 

a) Tank numarası veya tank statüsü bilgilerinin değiştirilmesi için ilgili kamu kurumu 

tarafından verilen resmi izin veya ruhsat, 

b) Depolanan veya iletilen ürün cinsi bilgilerinin değiştirilmesi için konuya ilişkin yazılı 

açıklama, 
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c) İletim hattı veya bağlantılı boru hattı bilgilerinin değiştirilmesi için Boru Hattı 

İnceleme Raporu, 

ç) Üretim veya kullanım kapasitesi bilgilerinin değiştirilmesi için lisans türüne uygun 

Tesis Bilgi Dosyası, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi,  

d) Serbest kullanıcı lisanslarındaki kullanım miktarı bilgisinin değiştirilmesi için Yakıt 

Kullanım Dosyası, 

sunulur. 

(3) Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerinin lisansa eklenmesi veya değiştirilmesi için 

Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı sunulur. 

(4) Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı bilgilerden bu maddede sayılanlar dışında 

kalanların değiştirmesi için, tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis 

Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat sunulur.”  

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil 

başvuruları hakkında uygulanır. 

MADDE 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 4 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 1455/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5468-3 Karar Tarihi: 12/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan 

Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına, karar verilmiştir. 

Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kurul Kararı  

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvuru 

Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 

eklenmiştir. 

“ü) Boru Hattı İnceleme Raporu: İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla taşınacak 

petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının 

çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından 

uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak raporu, 

v) Güvenlik Bilgi Dosyası: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların özelliklerine ilişkin 

ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre 

alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların 

olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren Güvenlik Bilgi Formunun, 

Güvenlik Bilgi Formunu düzenleyen kişinin yeterlilik belgesinin ve imza sirkülerinin yer aldığı 

dosyayı,  

y) İhrakiye Bilgi Dosyası: Piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiyenin resmi ismi ve 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin yazılı beyanın, ihrakiyenin satılacağı kullanıcıyla 

yapılmış ihrakiye satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunu imzalayanların yetki belgelerinin, 

ihrakiyenin ikmal edileceği deniz veya hava araçlarının listesinin, resmi izin ve ruhsatlarının, 

kullanım kapasitelerini ve fiili kullanım miktarlarını gösteren belgelerin, deniz araçları için 

geçerli durumdaki ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin, jet yakıtı satışı için Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgelerin ve jet yakıtı 

depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu hizmeti verecek şirketin yetki belgesinin yer aldığı 

dosyayı,  
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z) Mali Tablolar: Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız 

denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir 

tablosunu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve 

bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosunu, 

aa) Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen vizeleri 

yapılmış Sanayi Sicil Belgesini veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline 

kaydedileceğine dair resmi yazıyı, 

bb) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan belgelerin yer aldığı dosyayı, 

cc) TSE Uygunluk Belgesi: Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları Enstitüsü tarafından 

düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere Uygunluk 

Belgesini, 

çç) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı: Tesisteki ulusal marker enjeksiyon 

cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker 

enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin yazılı açıklamayı,” 

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin mükerrer beşinci fıkrasının fıkra 

numarası (6) olarak, altıncı fıkrasının fıkra numarası (7) olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin 

yedinci ve sekizinci fıkraları fıkra numaralarıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(8) Adli Sicil Belgesi şirketler tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibi 

şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket 

olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz. 

(9) Adli Sicil Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans 

başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek 

kişiler için aranır.” 

MADDE 3 - Aynı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık rafinaj kapasitesi, ünitelerinin adı ve 

kapasitesi, ünitelerde kullanılacak standart, işlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri 

ile asgari miktarı ve tesisler için mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun ölçekli 

harita bilgileri, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta 

numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinatları, tesisteki hammadde, ham 

petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker 

uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank 

numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi 

Dosyası,” 

“m) Boru Hattı İnceleme Raporu 

n) Mali Tablolar 

o) Sanayi Sicil Belgesi 

ö) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı” 

“(2) Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı, Boru Hattı İnceleme Raporu, Sanayi Sicil Belgesi ve Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı 

Beyanı aranmaz.” 

MADDE 4 - Aynı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 

eklenmiştir.  

“l) Boru Hattı İnceleme Raporu 

m) Mali Tablolar” 
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MADDE 5 - Aynı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam depolama kapasitesi, ünitelerin adı ve 

kapasitesi, ünitelerde kullanılacak standart, depolanacak petrolün türü, asgari teslimat miktarı ve 

özelliği, tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet ve harita bilgileri, başvuruya konu yerin il, ilçe, 

köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre 

belirlenmiş koordinatları ile tesise akaryakıt ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim 

etme kapasitesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,” 

“m) Mali Tablolar” 

“(3) Depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa Boru Hattı İnceleme Raporu, tesiste 

ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir. 

Ancak tesis kurmak için yapılan depolama lisansı başvurularında bu belgeler aranmaz.” 

MADDE 6 - Aynı Kurul Kararı’nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler 

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“a) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin adı, Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin belgenin 

tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve 

yıllık hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,” 

“j) Kapasite Raporu 

k) Mali Tablolar 

l) Sanayi Sicil Belgesi 

m) TSE Uygunluk Belgesi” 

“(2) Biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, başvuru sahibi ile 

üretilecek biodizeli piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı lisansı sahibi arasında 

yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi, bunları imzalayanların yetki belgeleri ve 

işleme tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı 

başvuruya eklenir.” 

MADDE 7 - Aynı Kurul Kararı’nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“j) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası” 

“(3) Biodizel dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan 

işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları 

imzalayanların yetki belgeleri başvuruya eklenir.  

(4) Gazyağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında 

yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, 

ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren 

belgelerle birlikte başvuruya eklenir.”  

MADDE 8 - Aynı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 

eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“i) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası 

j) İhrakiye Bilgi Dosyası” 

MADDE 9 - Aynı Kurul Kararı’nın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler 

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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“a) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin adı, Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin belgenin 

tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve 

yıllık hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,” 

“l) Ana Sözleşme 

m) Güvenlik Bilgi Dosyası 

n) Mali Tablolar 

o) Sanayi Sicil Belgesi 

ö) TSE Uygunluk Belgesi” 

“(2) Gerçek kişiler tarafından yapılan madeni yağ lisansı başvurularında Ana Sözleşme 

aranmaz.” 

MADDE 10 - Aynı Kurul Kararı’nın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

 “b) Ana Sözleşme” 

“(2) Gerçek kişiler tarafından yapılan taşıma lisansı başvurularında Ana Sözleşme 

aranmaz.” 

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans 

başvuruları hakkında uygulanır. 

MADDE 11 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 12 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.  

 1456/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5468-1 Karar Tarihi: 12/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan 

Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul 

Kararının kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 

PETROL PİYASASINDA DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN BAYİ DENETİM 

SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 27/06/2007 TARİHLİ VE 1240 

SAYILI KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI 

 

MADDE 1 -  (1) 1240 sayılı Kurul Kararının 1 nci maddesi aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 1- (1) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı 

sahiplerinin tescilli markası altında bayilerinde kaçak akaryakıt satışının 

önlenmesini teminen denetim sistemi kurması ve uygulamasına ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesi için çıkarılmıştır.” 

MADDE 2 -  (1) Aynı kararın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 

“Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen; 

a) Akaryakıt hareketi: Akaryakıta ilişkin alış, satış ve stok hareketleri dâhil her 

türlü fiziki yer değiştirmeyi, 
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b) Arıza: Elektronik verilerin oluşturulamamasına sebep olan durumları, 

c) Aykırılık: Kayıt dışı ikmal ve/veya izinsiz müdahale durumunu, 

ç) Bayi denetim sistemi: İstasyon otomasyon sistemi aracılığıyla elde edilen 

elektronik verilerin sürekli olarak uzaktan izlenmesine ve denetlenmesine 

imkân sağlayan sistemi, 

d) Bildirim sistemi: 27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 sayılı “Enerji Piyasası 

Bildirim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca tanımlanan sistemi, 

e) Elektronik veriler: Elektronik ortamdaki akaryakıt hareketleri ve fiyatları ile 

ilgili olan verileri, 

f) İstasyon otomasyon sistemi: Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt hareketine 

konu elektronik verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan bayi 

denetim sisteminin parçasını, 

g) İzinsiz müdahale: Bayilik lisansı sahibinin lisansına kayıtlı dağıtıcı lisansı 

sahibinin yazılı izni dışında istasyon otomasyon sistemini devre dışı bırakan 

veya sistemin doğru çalışmasını engelleyen doğrudan veya dolaylı her türlü 

müdahaleyi, 

ğ) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu, 

h) Kayıt dışı ikmal: Bayisi olduğu dağıtıcı lisansı sahibi haricinde akaryakıtın 

ikmali, 

ı) Kurumsal kimlik: Bayinin tek elden satış sözleşmesi imzaladığı dağıtıcı 

şirkete ilişkin, söz konusu şirketi diğerlerinden ayırt edici özelliği olan marka, 

ilan, reklam, yazı, logo, amblem, resim gibi görsel araçlar, işaretler ile bu 

işaretlerin teşhirinin yapıldığı demirbaş, pano, ekipman ve diğer malzemeleri, 

i) Otomasyon sistemi kılavuzu: Ek-1’de yer alan Kurumun tanımlayacağı 

açıklamaları, tablo ve rapor formatlarını, 

j) Otomatik uyarı sistemi: İstasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit 

edebilecek bayi denetim sisteminin bir parçasını, 

k) Uzaktan erişim sistemi: Bayi denetim sistemi kapsamındaki elektronik 

verilere erişim sağlayacak Kurumun belirleyeceği kıstaslara göre düzenlenmiş 

web arayüzünü, 

l) Tadilat: Akaryakıt istasyonlarında ilgili diğer mevzuat kapsamında izin 

alınarak yapılan değişiklikler, 

m) Zaman damgası: 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 

hükümleri uyarınca tanımlanan zaman damgasını, 

ifade eder.” 

MADDE 3 -  (1) Aynı kararın “Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü” 

başlıklı 4 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

“Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü 

MADDE 4- (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında bayilerinde 

kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren 

bir bayi denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:  

a) Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt hareketlerini elektronik ortamda 

izlenebilmesine yönelik istasyon otomasyon sistemi kurar. Bayi denetim 

sistemi ile bayilerindeki akaryakıt hareketlerini izler ve raporlar. 

b) Bayi denetim sistemi kapsamındaki; 
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i. Kurum tarafından belirlenen web hizmeti aracılığıyla Kuruma sağlayacağı 

elektronik verileri, 

ii. Kurumun erişimine ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin 

gerektirdiği ölçüde erişimine imkân sağlayan uzaktan erişim sistemini, 

iii. Bildirim sistemi aracılığıyla göndermesi gereken bildirimleri,  

otomasyon sistemi kılavuzuna göre oluşturur ve Kuruma sunar. 

c) Kurum tarafından uzaktan bayi denetim sistemini anlık sorgulanmasına 

yönelik olarak Ek-2’de yer alan tanımlara uygun web hizmetlerini Kurumun 

erişimine sunar. 

ç) Bayi denetim sistemi kapsamında elde edilen verilerden faydalanarak 

Kurumun ayrıca talep edeceği her türlü bilgi, belge ve raporları hazırlar.  

d) Bayi denetim sistemine, istasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları 

tespit etmeye yönelik veriler arası karşılaştırmaları da içeren otomatik uyarı 

sistemi kurar ve uygular. 

e) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden, lisanslı bayinin 

dağıtıcı değiştirmesi halinde ise dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden 

itibaren en geç bir ay; dağıtıcı şirket birleşmeleri veya dağıtıcı şirketin 

devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde 

akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar. Bayilik 

sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, piyasa faaliyetine 

devam edilen istasyonda bulunan kurumsal kimlik öğeleri; Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinde öngörülen süreler içerisinde dağıtıcı değişikliği tadilinin 

yapıldığı tarihe kadar veya süresi içinde tadil başvurusu yapılmaması ya da 

Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi nedeniyle bayilik lisansının 

sona erdirildiği tarihe kadar kaldırılamaz. 

(2) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ve bayilik lisansı sahiplerinin Kurum tarafından 

bayilik lisansında dağıtıcı değişikliği tadili yapılıncaya ve/veya ilgili bayilik 

lisansı sona erinceye veya iptal edilinceye kadar bayi denetim sistemi 

kapsamındaki yükümlülükleri devam eder.” 

MADDE 4 -  (1) Aynı kararın “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” 

başlıklı 5 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

“İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar  

MADDE 5 - (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri,  

a) Akaryakıt istasyonlarında tadilat dışında kalan her yerde (tank, geçici tank, 

pompa vs.) istasyon otomasyon sisteminin çevrim içi olmasını ve bayi 

denetim sistemi kapsamında veri kaybı oluşmamasını sağlar. 

b) Bayilerindeki istasyon otomasyon sistemi usul ve esaslara uygun olacak 

şekilde çevrim içi olana kadar ilgili bayiye akaryakıt ikmali yapamaz. 

c) Bayi denetim sisteminde ve/veya istasyon otomasyon sisteminde oluşan 

arızaları, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 10 gün 

içerisinde giderir. 

ç) Bayilik lisansı sahiplerinin lisanslarında Kurum tarafından dağıtıcı değişikliği 

tadili yapıldığı günden itibaren 10 gün içerisinde istasyon otomasyon 

sistemini çalışır hale getirir. 

d) Elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden 
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sorumludur. 

e) Bayi denetim sistemi kapsamında yer alan elektronik verilerde değişiklik 

yapamaz. 

f) Bayisinin talebi halinde istasyonuna ait elektronik verileri bayisiyle paylaşır. 

g) Otomasyon sistemi kılavuzunda yer alan uzaktan erişim sistemi ile 

oluşturulması gereken raporlara ait verileri, zaman damgası ile en geç 3 gün 

içerisinde işaretler. 

(2) Bayilik lisansı sahibi, 

a) Akaryakıt istasyonlarında kurulu olan istasyon otomasyon sisteminin 

güvenliğinden sorumludur. 

b) İstasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunamaz. 

c) İstasyon otomasyon sistemi çevrim içi olmayan yerlerde (tank, geçici tank, 

pompa vs.) akaryakıt hareketine konu eylem (satış, dolum vs.) 

gerçekleştiremez. 

ç) Satışlarıyla ilgili dağıtıcısının talep ettiği her türlü belgeyi 5 gün içinde ibraz 

eder. 

(3) Otomasyon sistemi kılavuzundaki tablo, tanım ve koşullar ile Ek-2’de yer 

alan sorgulamalarda ihdas, iptal ve değişiklik Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı 

tarafından yapılabilir. 

(4) Otomasyon sistemi kılavuzundaki tablolar oluşturulurken belirsizlik 

oranları her bir akaryakıt türü için tablo açıklamalarında yer alan formüllere 

göre hesaplanır.” 

MADDE 5 -  (1) Aynı kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

“Aykırılık ve İkmal Kesme 

MADDE 6 - (1) Dağıtıcı lisansı sahibi: 

a) Akaryakıt istasyonunda aykırılık tespit etmesi halinde; konuya ilişkin bilgi 

belgeler ile istasyon otomasyon sistemi verilerini bildirim sistemi aracılığıyla 

24 saat içinde Kuruma bildirir. 

b) Her bir bayisine ilişkin otomasyon sistemi kılavuzundaki “İstasyon 

Otomasyon Sistemi” ve/veya “Köy Pompası Otomasyon Sistemi” verilerini, 

birbirini takip eden 5 gün boyunca Kuruma sağlamaması durumunda verilerin 

sağlanmadığı ilgili bayisine ve/veya köy pompasına akaryakıt ikmalini keser. 

Akaryakıt ikmalinin kesildiği günden itibaren 5 gün içerisinde söz konusu 

verileri tekrar Kuruma sağlamaya devam eder ve akaryakıt ikmaline başlar. 

Ancak, tadilat söz konusu ise tadilata ilişkin belgeyi bildirim sistemi aracılığıyla 

Kuruma bildirmesi durumunda bu hüküm dikkate alınmaz.” 

MADDE 6 -  (1) Aynı Kararın Geçici 1 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7 -  (1) Aynı Kararın Ek-1’i ekteki yer alan belge ile değiştirilmiştir. 

MADDE 8 -  (1) Aynı Kararın “Yürürlük” başlıklı 6 ncı maddesi aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir, takip eden madde buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“MADDE 7 (1) Bu Karar 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.” 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/7083 Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetlerinde

Kullanılmak Üzere 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve
Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI
— Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Patoloji Üyeliğine, İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canser ÇAKALIR’ın Yeniden
Görevlendirilmesine Dair Karar

— Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Allerji Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU’nun
Görevlendirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması

İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/13)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/16)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/17)
–– Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği

KURUL KARARI
— Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ile İlgili 31/12/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı

Yüksek Planlama Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 12/11/2014 Tarihli ve 2014/6192 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 18/2/2015 Tarihli ve 208 Sayılı Kararı ve Eki 200/I Sayılı Genelge

25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin
Bulundukları Ülkelerde Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımları
ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer Harcamalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

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


